від 29 березня 2018 року

№ 87-р

Про затвердження заходів щодо
економії державних коштів у 2018 році
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня
2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів»,
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19 серпня
2017 року № 411-р «Про затвердження обласних заходів щодо ефективного та
раціонального використання державних коштів», розпорядження голови
районної державної адміністрації від 02 листопада 2017 року № 314-р «Про
затвердження районних заходів щодо ефективного використання державних
коштів», з метою забезпечення постійного контролю за виконанням заходів
щодо економного та раціонального використання бюджетних коштів у
2018 році:
1. Затвердити:
план заходів з енергозбереження у фізичних обсягах та забезпечення
зменшення видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (додається);
план заходів з погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів
загального та спеціального фондів державного бюджету, а також зменшення
обсягів дебіторської заборгованості (додається).
2. Визнати відповідальними за виконанням зазначених заходів керівників
структурних підрозділів районної державної адміністрації.
3.
Відділу
фінансово-господарського
забезпечення
апарату
райдержадміністрації здійснювати дієвий контроль за повнотою надходжень
бюджетних коштів та їх фактичними видатками.
4. Контроль за виконанням даного розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

О.ГОЛІМБІЄВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Голованівської районної державної
адміністрації
29 березня 2018 № 87-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
з енергозбереження у фізичних обсягах та забезпечення зменшення
видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
№
з/п
1.

2.

3.
4.

1.

2.

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Працівниками райдержадміністрації
Керівники структурних
Обмежувати час у користуванні
підрозділів райдержадміністрації
кондиціонерами та здійснювати
провітрювання і вентиляцію
приміщень
Не залишати увімкненим освітлення Керівники структурних
підрозділів райдержадміністрації
у кабінетах, місцях загального
користування якщо в цьому немає
потреби
Керівники структурних
Не залишати комп’ютери, монітори
підрозділів райдержадміністрації
та інші електроприлади у режимі
очікування
Вживати заходи щодо економного та Керівники структурних
раціонального використання паперу, підрозділів райдержадміністрації
канцелярського приладдя,
споживання води, послуг зв’язку,
мінімізувати використання побутової
техніки
Спільно з районною радою проводити роботу щодо:
Відділ фінансово-господарського
Заміна у приміщенні
забезпечення апарату
райдержадміністрації електричних
райдержадміністрації
ламп розжарювання, що вийшли з
ладу, на енергозаощаджувальні
джерела світла компактні
люмінесцентні та світодіодні лампи
Встановлення малопотужних ламп в Відділ фінансово-господарського
забезпечення апарату
кімнатах, коридорах, фойє,
райдержадміністрації
максимально використовувати
природне освітлення в денний час
_________________________

Строк
виконання
Постійно

Постійно

Постійно
Постійно

Протягом
року

Постійно

ЗАТВЕРДЖЕНО
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ПЛАН ЗАХОДІВ
з погашення кредиторської заборгованості за рахунок коштів загального
та спеціального фондів державного бюджету, а також зменшення
обсягів дебіторської заборгованості
№
з/п

Найменування заходу

1.

Забезпечити зменшення
дебіторської заборгованості за
передплату періодичних видань
Укрпошти
Оплата послуг (крім
комунальних)
Видатки на відрядження
Всього

2.
3.

Сума та термін
Сума
погашення
заборгованості,
грн.
5379,16
3159,16 грн. –
червень 2018 року,
2220 грн. –
грудень 2018 року
5379,16

_________________________

-

Примітка

