
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
             «СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ

ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ»

Н А К А З

« 21» 01 2018               м. Суми                  № 21

Про видатки бюджету 
на 2019 рік

На  виконання  листа  Сумської  обласної  державної  адміністрації  від
26.11.2018 № 01-49/12013 «Про захист державних інформаційних ресурсів»

НАКАЗУЮ:

На  виконання  рішення  Сумської  обласної  ради  від  14.12.2018  «Про
обласний бюджет Сумської області на 2019 рік», постанови Кабінету Міністрів
України від 23 січня 2015  № 11 «Деякі питання надання медичної субвенції з
державного  бюджету  місцевим  бюджетам»  (зі  змінами  і  доповненнями)  та
наказу управління охорони здоровʼя Сумської обласної державної адміністрації
від 176.01.2019 № 26-ОД «Про видатки обласного бюджету на 2019 рік для
підпорядкованих управлінню закладів та затвердження лімітів»,

НАКАЗУЮ:

1. Заступнику начальника з економічних питань Зігуновій Н.С., головному
бухгалтеру Рудаковій Г.І. забезпечити: 

1) складання кошторисів закладу на 2019 рік у відповідності до Порядку,
затвердженого  постановою  Кабінету   Міністрів України від 28 лютого 2002
№  228  «Про  затвердження  Порядку  складання,  розгляду,  затвердження  та
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (із  змінами),
наказу Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження
документів,  що застосовуються в  процесі  виконання бюджету» (із  змінами і
доповненнями) та діючого бюджетного законодавства;

2) здійснення  видатків  захищених  статей  загального  фонду  обласного
клінічного  госпіталю  ветеранів  війни  на  2019  рік  за  їх  економічною
структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;



3) утримування чисельності працівників, здійснювати фактичних видатків



на заробітну плату відповідно до встановлених законодавством України умов
оплати праці, розміру мінімальної заробітної плати в межах фонду заробітної
плати,  затвердженого  для  бюджетних  установ  у  кошторисах,  включаючи
видатки на премії, інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу;

4) проведення  в  повному  обсязі  розрахунків  за  спожиті  енергоносії,
комунальні  послуги  та  послуги  зв’язку  у  межах  встановлених  лімітів
споживання з урахуванням жорсткого режиму економії бюджетних коштів;

5) здійснення  постійного  контролю  за  ефективним,  цільовим,
раціональним  та  економним  використання  бюджетних  коштів,  запобігати
порушенням;

6) надання  до  управління  охорони  здоров’я  пропозицій  на  зміни  до
кошторису  на  2019  рік  лише  у  разі  нагальної  необхідності  з  відповідним
обґрунтуванням таких змін по загальному фонду - до 5 числа, по спеціальному
фонду - до 20 числа місяця, в якому плануються зміни.

2.  Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник І.САВЕНКО


