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Про затвердження плану заходів 
на 2020 рік щодо економного 
і раціонального використання 
бюджетних коштів

метою організації роботи щодо забезпечення економного і
раціонального використання бюджетни>
постанови Кабінету Міністрів України від 11:10.2016 №710 «Про ефективне 
використання державних коштів», від 14 січня 2015 №6 «Деякі питання 
надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» та з 
метою дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів і 
посилення фінансово-бюджетної дисципліни, керуючись ст..6 Закону 
України «Про місцеві державні адміністрації»,

: коштів у 2020 році, відповідно до

Н А К А З У Ю:

1 . Затвердити план заходів н 
раціонального використанн
фінансово-бюджетної дисципліни навчальним закладом.

а 2020 рік щодо економного і 
я бюджетних коштів,посилення

%. Забезпечити відповідальним особам в межах повноважень 
виконання плану заходів на 2020 рік щодо економного і 
раціонального використання бюджетних коштів, посилення 
фінансово-бюджетної дисципліни, відповідно до пункту 1.

Підстава: службова записка головного бухгалтера Згурської Т.В.

Директор Я.О.Ситніков





щодо екон

ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ ДПТНЗ 
ЦПТО»
від р№» 0 /

«Яготинський

ПЛАН ЗАХОДІВ на 2020 рік 
омного і раціонального використання бюджетних коштів, 

посилення фінансово-бюджетної дисципліни

№
з/п

Зміст захсдів Відповідальні за 
виконання

Термін
виконання

і. дів щодо безумовного виконання вимо 
юджетного кодексу України в частині 

в першочерговому порядку потреби в

• Вжити захф, 
статті 77 Б 
врахуванні 
коштах:

• на оплату праці працівників закладів та установ 
освіти відповідно до встановлених законодавством 
України умов оплати праці та розміру мінімальної 
заробітної плати;
на проведення розрахунків за електричну та теплову 
енергію, водопостачання, водовідведення, природний 
газ, які споживаю ться закладами та установами 
освіти, та послуги зв ’язку.

бухгалтерська служба При
Затвердженні 
бюджету та 
протягом року

2. • Установити лім іти споживання енергоносіїв у 
натуральних показниках, виходячи з обсягів 
відповідних бюджетних асигнувань на рік та з 
урахуванням необхідності дотримання їх економії.

• забезпечити укладення договорів за кожним видом 
енергоносіїв, що споживаються, в межах 
затверджених лім ітів споживання;

• забезпечити щоденний контроль за використаним  
усіх виді з  енергоносіїв та споживанням комунальних

Бухгалтерська служба Протягом року

послуг в 
• розробит 

енергозб

межах доведених натуральних показників; 
и та затвердити план заходів з 
реження із забезпеченням зменшення витрат

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв

керівники підрозділів

оператор Сабуров Г.Г. 
майстер Прокіпчук Д.М 
старший майстер

3. Забезпечити під час виконання бюджету проведення 
своєчасної та  у повному обсязі оплати праці 
працівників, розрахунків за енергоносії та комунальні 
послуги, не допускаю чи будь-якої простроченої 
заборгованості з таких виплат.

1 Забезпечити виконання вимог наказу М іністерства 
ф інансії України від 23.08.2012 № 938 «Про 
затвердження Порядку казначейського 
обслуговування місцевих бюджетів» щодо 
розраху нково-касового обслуговування.

' У разі виникнення заборгованості із заробітної] плати, 
стипендій та інших соціальних виплат, оплати 
енергоносіїв та комунальних послуг спрямовувати не 
менш як 90 відсотків наявних коштів загального 
фонду бюджету на її погашення.

Бухгалтерська служба Протягом року



4. Спрямовував 
надходжень 
заборговано 
заробітну 
енергоносії^

1 У разі відс;
50 відсотків 
рахунок від 
коштів на 
функцій, 
фонду бюдф 
програмою

и понадпланові обсяги власних 
у першу чергу на погашення 

сті з оплати праці, нарахувань на 
пЛату, стипендій, комунальних послуг та

у гності такої заборгованості спрямовувати 
коштів на заходи, що здійснюються за 

повідних надходжень, і 50 відсотків 
заходи, необхідні для виконання основних 

не забезпечені коштами загального 
ету за відповідною бюджетною

алг

Бухгалтерська служба Протягом року

денні

1 Здійсню ватр управління бюджетними коштами в 
овлених бюджетних повноважень із 
ям ефективного та раціонального 
я бюджетних коштів, та координації 
івників навчального закладу, 
ти дотримання фінансово- бюджетної 
, вимог чинного законодавства Українй 

і закупівель товарів, робіт і послуг за 
джетних коштів.
и внутрішній контроль за повнотою 
, взяттям бюджетних зобов’язань 
ними особами за оформлення первинних 
і витрачанням ними бюджетних коштір, 
оди щодо недопущення виникнення 
ої та дебіторської заборгованості, 

порушенням, що призводять до втрат 
ресурсів і майна.

межах устач 
забезпеченії 
використанн 
роботи

• Забезпечувк' 
дисципліни 
при прове, 
рахунок бкі

• Здійсню вач 
надходжен з 
відповідаль 
документів 
вживати 
кредиторські

• Запобігати 
фінансови

Бухгалтерська служба 
(в межах компетенції)

Директор (в межах 
компетенції)

Протягом року

Керівний склад та 
працівники закладу

1 У становите персональну відповідальність за 
виникнення кредиторської заборгованості за 
захищеними статтями витрат унаслідок невчасног 
використання профінансованих коштів, реєстраці 
бюджетних фінансових зобов’язань в останні дні 
місяця або понад обсяги асигнувань, визначені 
помісячними планами асигнувань (планами 
використання бюджетних коштів)

Директор,
Головний бухгалтер, 
Провідний бухгалтер

Протягом року

оев

• Припинит: 
коштів СПі 

міжнародна 
для проведе 
історичних 
також ювігс 
інших под 
Президента 
пов’язано 
установ

• Припинит 
виставок, 
рахунок 
пов’язані 
програм,

• Забезпеч) 
рахунок в 
спеціально 
та у стан о} 
не заборо

використання бюджетних коштів (крім 
^ціального фонду, отриманих як гранти 

технічна допомога, благодійні внески) 
ння заходів з відзначення пам’ятних та 
дат, ю вілеїв закладів та установ освіти, а 
еїв і вшанування пам’яті видатних осір та 

ій (крім заходів, визначених Указами 
України); друкування продукції, не 

з виконанням завдань і функцій закладів та 
іти.
здійснення витрат на проведення 

ярмарків, з ’їздів, симпозіумів, конгресів за 
штів загального фонду бюджету, які не 

виконанням заходів регіональних 
Затверджених рішенням обласної ради, 
вати проведення зазначених заходів за 
несків їх  учасників, спонсорів, коштів 

го фонду кошторису навчальних закладів 
які беруть у них участь, та інших джерел, 

нених законодавством.

Директор,
Головний бухгалтер

Протягом року

ко
із



8 . • Здійснювати службові відрядження працівників 
закладів та установ освіти за кордон лише за 
погодженням із Департаментом науки і освіти 
Київської обласної державної адміністрації (крім 
випадків, к |л и  відшкодування витрат на відрядження 
за кордон здійсню ється в повному обсязі за рахунок 
сторони, що приймає, або за рахунок коштів 
спеціально 'о  фонду кошторису, отриманих на 
зазначену мету як гранти, міжнародна технічна 
допомога, олагодійні внески, а також виключно в 
межах фонду оплати праці, затвердженого в 
кошторисах і планах використання бюджетних коїштів 
по загальному та спеціальному фондах бюджету, (або 
власних доходів, отриманих від провадження 
господарської діяльності.

• За наявності простроченої кредиторської 
заборгованості із заробітної плати та виплати 
стипендій, за спожиті енергоносії не брати бюджіетні 
зобов’язання по загальному фонду та не здійснювати 
платежі з і  іншими заходами, пов’язаними з 
функціонуванням навчальних закладів та устаної
(крім зах
заборгованості.

іщ е них статей), до погашення такої

Директор,
Головний бухгалтер

Протягом року

9. • Розробля 
програм 
програм 
можливе

ти проекти нових регіональних цільових 
іга вносити зміни до існуючих цільових 
відповідно до реальних фінансових 

істей бюджету та з урахуванням 
результативності їх  виконання у минулі роки.

1 Забезпечити оптимізацію та впорядкування діючих 
програм, що фінансуються за рахунок коштів 
бюджету, шляхом визначення найпріоритетніш|их 
завдань і заходів та  уникнення їх дублювання.

Заступник директора з 
навчально-виробничої 

роботи, Заступник 
директора з 

навчально-виховної 
роботи 

методист

Протягом року

10. Посилити роз’яснювальну роботу з працівниками по 
запобіганню порушень, що призводять до втрат 
фінансових ресурсів і майна, встановленню контролю 
за ефективним, результативним, цільовим і 
економним використанням бюджетних коштів^

• Забезпечити дотримання фінансово-бюджетної 
дисцип ліни, встановити дієвий внутрішній контроль 
за повнотою надходжень, взяттям бюджетних

ізань і витрачанням бюджетних коштів в межах 
них лімітів.
овувати на нарадах питання щодо дотримання 

фінансово - бю джетної дисципліни.

Директор,

керівники підрозділів

Протягом року

зобов’ 
доведе 

• Заслуг

11 • 3 метою організації виконання видатків бюджету 
забезпечити своєчасність подання даних для 
склад іння паспортів бюджетних програм та внесення 
змін до них, достовірність та повноту інформації, що 
в них міститься, у порядку та випадках передбачених 
чинним законодавством. Забезпечити оприлюднення 
на своїх офіційних сайтах паспортів бюджетних 
програм (включаючи зміни до них), звітів про 
виконання паспортів бюджетних програм у визначені 
законодавством терміни.________________

Директор,

керівники підрозділів

Протягом року



12. • Забезпечите 
Бю джетной 
зобов’язань 
бюджетних

і  безумовне виконання вимог статті 48 
з Кодексу У країни щодо взяття 
та здійснення видатків тільки в межах 
асигнувань, встановлених кошторисом

Директор,
Головний бухгалтер

Постійно

13. • Під час зарг 
неухильно 
Бюджетной

хування учнів до навчального закладу 
[отримуватись вимог статті 90 
> Кодексу України

Директор, 
Заступник директора з 
навчально-виробничої 

роботи

Постійно

14. • Проводити 
придбання 
отримання 
науки Київ

попередню оплату за бюджетні кошти, 
говарів, робіт і послуг, тільки після 
письмової згоди Департаменту освіти і 
:ької обласної державної адміністрації

на Директор, 
Головний бухгалтер

Постійно

15. • Забезпечит 
виключенн 
що не забе:і 
завдань.

и оптимізацію  витрат бюджету шляхом 
ї непріоритетних витрат насамперед ти 
печують виконання основних функцій

х,
Директор,

Головний бухгалтер

Постійно

І

Директор

С  '

Я.О. Ситніков


