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Про заходи щодо економного 
використання бюджетних 
коштів у 2018 році

Ураховуючи рішення голови Сумської обласної ради VII скликання від 
02.03.2018 «Про заходи щодо ефективного використання коштів обласного 
бюджету у 2018 році»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити заходи комунального закладу Сумської обласної ради 
«Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» щодо ефективного 
використання коштів обласного бюджету, передбачених на утримання закладу 
(додаються).

2. Заступникам начальника госпіталю з медичної частини, економічних, 
загальних питань та медсестринства, головному бухгалтеру, провідному 
інженеру, завідувачу господарством, керівникам структурних підрозділів 
забезпечити виконання затверджених цим наказом заходів.

3. Визнати таким, що втратив чинність наказ по обласному клінічному 
госпіталю від 29.12.2016 № 114 «Про заходи щодо економного і раціонального 
використання бюджетних коштів».

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
начальника госпіталю з економічних питань Зігунову Н.С., головного 
бухгалтера Рудакову Г.І. та провідного інженера Котлярова В.П.

Начальник І.І.Савенко



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ комунального закладу 
Сумської обласної ради 
«Сумський обласний клінічний 
госпіталь ветеранів війни»

від « Іс 9 »  С д  2018№

ЗАХОДИ
Комунального закладу Сумської обласної ради 

«Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» 
щодо ефективного використання коштів обласного 

бюджету, передбачених для утримання закладу

1. Припинення придбання мобільних телефонів.
2. Оптимізація витрат на оплату послуг мобільного зв'язку.
Оплата зазначених послуг повинна здійснюватися в першочерговому 

порядку за рахунок коштів спеціального фонду кошторису установи.
3. Недопущення використання для обслуговування закладу більше 

одного легкового автомобіля, якщо інше не передбачено законом або не 
погоджено головним розпорядником.

4. Недопущення прийняття необгрунтованих рішень щодо збільшення 
чисельності працівників закладу.

5. Установлення та здійснення нарахування підвищень до посадових 
окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, винагород, премій, інших 
заохочувальних виплат працівникам виключно в межах фонду оплати праці, 
затвердженого в загальному та спеціальному фондах бюджету, або власних 
доходів, отриманих від провадження господарської діяльності.

6. Розроблення та затвердження щороку планів заходів з 
енергозбереження із забезпеченням зменшення витрат на оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв.

7. Недопущення кредиторської заборгованості, а також зменшення обсягу 
дебіторської заборгованості.

8. Припинення використання бюджетних коштів 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, пов'язаних із відзначенням Дня Конституції 
України, Дня незалежності України, Дня Перемоги, Дня пам'яті жертв 
голодоморів, Дня Соборності України, Дня Гідності та Свободи, Дня пам'яті 
жертв політичних репресій, Дня захисника України, новорічних і різдвяних свят 
для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, дітей учасників АТО, дітей із 
багатодітних і малозабезпечених сімей, дітей, які залишились без догляду,



Міжнародного дня прав жінок і миру, а також заходів, визначених рішеннями 
Сумської обласної ради), друкування продукції, не пов'язаної з виконанням завдань 
І функцій органів місцевого самоврядування.

9. Припинення здійснення витрат на проведення виставок, ярмарків, з'їздів, 
симпозіумів, конгресів за рахунок коштів загального фонду бюджету.

Забезпечення проведення цих заходів за рахунок внесків їх учасників, 
спонсорів, коштів спеціального фонду кошторису бюджетних установ, які беруть у 
них участь, та інших джерел, не заборонених законодавством.


