
 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

      Двадцять п’ятої  сесії Крижанівської сільської ради  VІІ скликання 

с. Крижанівка 

 

 

10 листопада 2017 року                                                                             №522-VII 

 

    

  «Про економію бюджетних коштів та недопущення втрат бюджету 

Крижанівської сільської ради у 2017 році» 

 

Відповідно до статті 64 Закону України  „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, статті 23, 51, 78 Бюджетного кодексу України, на виконання 
постанови Кабінету Міністрів України «Про ефективне використання коштів» 

№ 710 від 11.10.2016 р., на виконання листа Фінансового управління 
Лиманської районної державної адміністрації № 01-10/999 від 01.11.2017 р., 
Крижанівська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 
 

 1. Постійно проводити заходи, щодо наповнення  місцевого бюджету, 

вишукувати додаткові джерела надходжень до бюджету, у тому числі за 
рахунок детінізації економіки. 

2. Дотримуватися режиму економії бюджетних коштів та їх 
раціонального використання на утримання органів місцевого самоврядування 
підприємств, установ та організацій, які використовують кошти місцевого 
бюджету. 

3. Постійно дотримуватися економії щодо енергоносіїв. 

            4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, 
медицини, соціального захисту і охорони дитинства, культури, молоді і спорту.  
(голова комісії Клюкас О.П.). 
 

 

 

Секретар сільської ради                                                             Л.Л. Бондаренко 
 

 

 



Додаток № 1                                                                                                                  
до рішення № 522-VI від 10.11.2017 сесії  

Крижанівської сільської ради                                                                                                 
 

 

Заходи щодо збалансування  місцевого бюджету в процесі його виконання та економії 
бюджетних коштів по Крижанівській сільській раді у 2017 році. 

 

№ 
з/п 

Зміст заходу Відповідальні 
виконавці 

Економічний 
ефект 

Термін 
виконання 

1. Розроблення, затвердження та реалізація 
планів заходів з енергозбереження із 

забезпеченням економного витрачання 
коштів на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв. 

Виконавчий комітет 
Крижанівської 
сільської ради 

Економія 
коштів 

 Протягом року 

2. Недопущення збільшення, встановлених при 
плануванні бюджету, лімітів, щодо 

споживання електроенергії, газопостачання 
(крім випадків збільшення тарифів понад 

планових, введення нових об’єктів та інше).  

Виконавчий комітет 
Крижанівської 
сільської ради 

Економія 
коштів 

Протягом року 

3. Здійснювати платежі в повному обсязі та 
першочергово за видатками загального 

фонду місцевого бюджету на оплату праці 
працівників бюджетної установи, 

нарахування на заробітну плату, оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв, поточні 

трансферти населенню. 

Виконавчий комітет 
Крижанівської 
сільської ради 

Дотримання 
соціальних 

гарантій 

Протягом  року 

4. Вжиття заходів з приведення договорів 
оренди в межах населених пунктів, в частині 

перегляду орендної плати до вимог 
законодавства, з урахуванням нормативно-

грошової оцінки землі. 

Виконавчий комітет 
Крижанівської 
сільської ради 

Збільшення 
доходів в 
бюджет 

 

Протягом року 

5.  Здійснення своєчасної, у повному обсязі, 
виплати заробітної плати з нарахуваннями, 

розрахунків за енергоносії. 

Виконавчий комітет 
Крижанівської 
сільської ради 

Дотримання 
соціальних 

гарантій 

Протягом року 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                              Л.Л. Бондаренко 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

 

КРИЖАНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 



Р І Ш Е Н Н Я 

 

      Двадцять п’ятої  сесії Крижанівської сільської ради  VІІ скликання 

с. Крижанівка 

 

 

10 листопада 2017 року                                                                             №523-VII 

     

                    

Про внесення змін до рішення сесії Крижанівської сільської ради 
Лиманського району Одеської області VII скликання 

№ 401 від 06.03.2017 

 

 

З метою впорядкування витрат місцевого бюджету, відповідно до Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу 
України,  п. 2 Постанови Кабінету Міністрів України №102  від 4 лютого 2016 
року, Крижанівська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Додатку 1 до Рішення десятої сесії Крижанівської 
сільської ради VIІ скликання № 401 від 06.03.2017 «Про затвердження 
граничних сум витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та 
устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів Крижанівською сільською 
радою на 2017» та викласти його в редакції згідно Додатку 1 до цього рішення. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань планування фінансів, бюджету та соціально-економічного 
розвитку сільської ради (Клюкас О.П.). 

 

Секретар сільської ради                                                                Л.Л. 
Бондаренко 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток 1                 

до рішення №553 від  сесії 

Крижанівської сільської ради 

VII скликання 

 

 

ГРАНИЧНІ СУМИ ВИТРАТ 

на придбання легкових автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, комп'ютерів, 
придбання і утримання мобільних телефонів Крижанівською сільською радою, а також установами та 

організаціями, які утримуються за рахунок місцевого 

бюджету 

 

Сума, гривень  

за одиницю 

 

Легкові автомобілі для органів виконавчої влади бюджетних установ і організацій 

що утримуються за рахунок місцевого бюджету                                                                1 500 000 

 

Мобільний телефон: 

Придбання                                                                                                                                                  5500 

Утримання (на місяць)                                                                                                                              1500 

 

Ноутбук, 

Персональний комп'ютер (сист. блок, монітор, клавіатура, маніпулятор "миша", )              50000 

 

Комплект меблів для: 

службового кабінету                                                                                                                                 50000 



Службового кабінету голови                                                                                                                   80000 

                                                           

Меблі для обладнання робочих місць працівників: 

 

Стіл письмовий                                                                                                                      8000 

Крісло офісне для персоналу                                                                                                                    4000                   

Крісло керівника                                                                                                                                       10000  

Тумба, приставка для столу                                                                                                                       4000 

Стілець                                                                                                                                   1500 

Шафа офісна                                                                                                                                   8000 

Шафа для одягу                                                                                                                                          8000 

Шафа для паперів                                                                                                                                       8000 

 

Інше 

 

Сейф металевий                                                                                                                                        15000 

Телерадіоапаратура                                                                                                                                  50000 

Музичні інструменти                                                                                                                               30000 

Система для голосування                                                                                                                       600000 

Обладнання для виготовлення документів                                                                                          500000 

Системи відеонагляду                                                                                                                            500000 

 

 

 

 Секретар сільської ради                                                                                          Л.Л. Бондаренко  

 

 


