
 

УКРАЇНА 

місто Коломия Івано-Франківської області 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

міського голови 

 

від 03.05.2017 р.                    м. Коломия                  № 162-р 

 

 

Про заходи щодо економного і 

раціонального використання 

бюджетних коштів установ 

м.Коломиї на 2017 рік 

 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 року 

№ 710 «Про ефективне використання бюджетних коштів», розпорядження 

Івано-Франківської ОДА від 18.04.2017 року № 201 «Про стан виконання 

розпорядження облдержадміністрації від 06.04.2016 року № 201 «Про заходи 

щодо наповнення місцевих бюджетів області, дотримання жорсткого режиму 

економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни на 

2016 рік та здійснення відповідних заходів у 2017 році»» та з метою 

економного і раціонального використання бюджетних коштів, посилення 

фінансово-бюджетної дисципліни: 

 

1. Затвердити зведений план заходів по економному і раціональному 

використанню коштів бюджетних установ м. Коломиї в 2017 році (додається). 

 

2. Головним розпорядникам коштів міського бюджету (департаменту 

соціальної політики, відділу культури) забезпечити виконання зведеного плану 

заходів по економному і раціональному використанню коштів бюджетних 

установ м. Коломиї в 2017 році. Інформацію про виконання направляти 

фінансовому управлінню щомісячно до 3 числа місяця наступного за звітнім. 

 

3. Попередити управління освіти міської ради (Л.Бордун), за не 

дотримання законодавства в частині економного і раціонального використання 

бюджетних коштів установами освіти в 2017 році та за недотримання режиму 

жорсткої економії коштів. 

 

4. Зобов’язати начальника управління освіти міської ради(Л.Бордун) 

розробити заходи щодо економного та раціонального використання коштів на 

утримання установ освіти до 04.05.2017 року 

 



5. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 

розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – фінансове 

управління міської ради (Г. Бакай). 

 

6. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника міського голови С.Коцюра. 

 

 

 

 

 

Міський голова               І. Слюзар 



 
   ЗАТВЕРДЖЕНО  

   розпорядження міського 

голови 

   від 03.05.2017 № 162-р 

     

ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ 

по економному і раціональному використанню коштів 

бюджетних установ  м. Коломиї в 2017 році 

     

№п/

п 

Назва заходу Кількість 

працівни-

ків 

Економія видатків 

   Всього 

тис.грн.    

в т. ч 

2110,2120 

 Департамент соціальної політики    

1 Не заповнювати вакантні посади : 3 54050,0 54050,0 

 територіальний центр 1 29426,0 29426,0 

 єдиний центр надання реабілітаційних 

послуг 

2 24624,0 24624,0 

2 Надати відпустки без збереження зарплати 

працівникам територіального центру 

20 29890,0 29890,0 

 Всього по департаменту соціальної політики 83940,0 83940,0 

 Відділ культури    

1 Збільшити розмір  батьківської плати  15000,0 0,0 

2 Скоротити педагогічні години в школах 

естетичного виховання 

 20000,0 20000,0 

3 Не заповнювати вакантні посади: 2 52000,0 52000,0 

 Бібліотеки 1 22000,0 22000,0 

 Музей 1 30000,0 30000,0 

 Школи естетичного виховання    

4 Скоротити чисельність працівників    

5 Надати відпустки без збереження зарплати 

працівникам:  

187 493000,0 493000,0 

 Бібліотек 35,0 78000,0 78000,0 

 Музею 12,0 25000,0 25000,0 

 Народного дому 30,0 60000,0 60000,0 

 Шкіл естетичного виховання 110,0 330000,0 330000,0 

 Всьго по відділу культури  580000,0 565000,0 

 Відділ молоді і спорту    

1 Надати відпустки без збереження зарплати 

працівникам ДЮСШ 

10 27000,0 27000,0 

 Всього по відділу молоді і спорту  27000,0 27000,0 

 Всього по місту:  690940,0 675940,0 

 


