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Про заходи щодо забезпечення eKoHoMii
бюджетних коштiв на утримання
установ та органiзачiй Печерськоi
районноi в MicTi Кисвi державноТ
адмiнiстрацiТ у 2022 роцi

вiдловiдно до Закону Украiни <про мiсцевi державнi
враховуючи введення военного стану в ykpaiHi та з метою

2. Керiвникам управлiнь, вiддiлiв
ПечерськоТ районноi в MicTi Кисвi
розпорядниками бюджетних коштi в:

|64

алмiнiстрачii>,
забезпечен ня

структурних пiлрозлiлiв
i алмiнiстрачiТ, якi с

режиму eKoHoMiT бюджетних коштiв в бюджетних установах та органiзацiях
району:

l. Затвердити План заходiв щодо економii бюджетних коштiв на утримання
устаноВ та органiзацiЙ Печерськоi районноТ в MicTi Киевi лержавttоi'
алмiнiстраuiТ у 2022 рочi, що додаеться.

та lнших I

державноi

2.1 Затвердити заходи щодо забезпечення режиму eKoHoMiT бюджетttих
коштiВ у 2022 роцi по кожнiЙ пiдвiдомчiй ycTaHoBi;

2.2 Про провелену роботу та вжитi заходи з економii бюджетних
коштiв iнформувати фiнансове управлiння Печерськот районноi в MicTi Кисвi
лержавноi алмiнiстрачiт щоквартально до l0 числа мiсячя наступного за
звiтн iM.

Cl

r.,)
.{

3, Контроль за вик анням цього розпорялження зaLлиtllаlо за собокi
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(л) Голова Наталiя КОНДРАШОВА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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.]А ЕрджЕно
ядження Печерськоi районноi в

Кисвi державноi адмiнiстраuii'
О.7-О6.?222,4,/ /'6 r

ГIлан заходiв щодо eKoHoMii бюджетttих коштiв ва лримання установ та органiзацiй Печсрсько'i районно]l s
MicTi Кисвi лержавноТ алмiнiстрачii у 2022 poui

Начальник фiнансового вiллiлу

dргаЕiзsцii
дiловOдства

м Заходи вiдповiдальнi TepMiH виконаtlпя

l

здiйснювати варахування заробiтноi плати вiдповiдно до
Постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 07,03,2022 N922I
"!еякi питання оплати працi працiвникiв асрlсавних органiв.
органiв м icueBot о самоврядування. пiаприсмс t в, ус ганов та
органiзачiй, uro фiнансукlться або лотукlгься r бкlдlкету. в умовах
воснного стану".

Розпоряаttики
бюджетиих коштiв

Ilротягом року

2

забезпечити здiйснення лише перщочергових видаткiв за
незахищеними статгями вiдповiдно до Постанови Кабiнеry
MiHicTpiB Украirrи siд 09,06.202l Nt590 (ti змiнами та
аоповненнями) "Про ]атвердr(ення Порядку виконання
повно8ажень Державною казначейською слуэкбою в особливому
режимi в умовах воснного сгану". Економiю бюджетних коштiв по
незахищениМ статтям забезпечити у розмiрi не менше loyo до
затверджених на 2022 piK асигнувань.

Розпорядники
бюджетних KoulTiB

l1ротягом рtlку

з

Забезпечити економiю бюдrкстних коlчтiв на оплату енергоносiiв
за рахунок забеrпсчення ckoHoMi'i споlкиванвя cHepl opýcypclll !
розмiрi нс менше l 0Оlо ДО ЗаТВеРДЖен их la 2022 piK лiмiтiв.

Розпорялники
бюдх<етних коштiв

Протягом року

вжити заходiв щодо оптимiзацii мережi установ та органiзацiй та
приведення ii у вiдповiднiсть до наявного фiнансового ресурсу,

Розпорядники
бюджетних коштiв

Протягом року
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Проводити аналiз причин виникненljя кредиторськоiта
лебiторськоi заборгованостi, розробити заходи щодо ii
скорочення, забезпечити суворе вiдстеження стану розрахункiв,
cTpoKiB платсжiв та документообiгу на Bcix етапах ilрохолженвя
розрахункових документiв,

Розпоряаники
бюджетних коштiв

Протягом року
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