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Про підсумки виконання бюджету
освіти міста Києва за 2015 рік
Ознайомившись із інформацією Департаменту освіти і науки,
молоді та спорту про підсумки виконання бюджету освіти міста
Києва за 2015 рік
колегія ухвалює:
1.
Інформацію «Про підсумки виконання бюджету освіти
міста Києва за 2015 рік» взяти до відома.
2.
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) проводити роботу по забезпеченню виконання
бюджету галузі «Освіта» на 2016 рік відповідно до нормативноправових та законодавчих актів, впровадження програмно-цільового
методу бюджетування та зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни
управліннями освіти районних в м. Києві державних адміністрацій,
професійно-технічними навчальними закладами та навчальними
закладами комунальної власності територіальної громади м. Києва.
Постійно
2.1. Управлінню економіки і фінансів Департамент освіти і
науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради

(Київської міської державної адміністрації) (Саввін С.С.):
2.1.1. Проводити наради-семінари з працівниками фінансовоекономічних служб управлінь освіти районних в м. Києві державних
адміністрацій, професійно-технічних навчальних закладів та
навчальних закладів комунальної власності територіальної громади м.
Києва з питань виконання бюджету із застосуванням програмноцільового методу та дотримання нормативних і законодавчих актів при
здійсненні фінансово-економічної діяльності навчальних закладів та
установ освіти.
Щоквартально
2.1.2. Здійснювати постійний контроль за станом виплати
заробітної плати працівникам галузі «Освіта» міста Києва.
Постійно
2.2. Головному бухгалтеру Департаменту освіти і науки, молоді
та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) (Кучеренко І.О.):
2.2.1. Здійснювати контроль за своєчасним та якісним
складанням фінансової звітності.
Постійно
2.2.2. Проводити постійний контроль та аналіз стану
дебіторської та кредиторської заборгованості з метою її зменшення.
Постійно
2.3. Відділу по наданню методичної допомоги у профілактиці
порушень фінансово-господарської діяльності установ освіти
(Самойленко Т.І.):

2.3.1. Проводити перевірки ефективного
бюджетних коштів в установах та закладах освіти.

використання
Згідно плану
перевірок

2.3.2. Проводити аналіз актів перевірок фінансовогосподарської діяльності установ та закладів освіти та надавати
методичну допомогу з метою попередження порушень у фінансовій
діяльності.
Постійно
3. Начальникам управлінь освіти районних в м. Києві
державних адміністрацій, керівникам навчальних закладів усіх рівнів:
3.1. При виконанні бюджету освіти із застосуванням програмноцільового методу забезпечувати суворе дотримання вимог бюджетного
законодавства, нормативно-правових актів та інших розпорядчих
документів.
Постійно
3.2. Підвищувати персональну відповідальність посадових
осіб за дотриманням фінансово-бюджетної дисципліни, ефективним
та раціональним витрачанням бюджетних коштів.
Постійно
3.3. Брати бюджетні зобов’язання та здійснювати відповідні
видатки з бюджету тільки в межах бюджетних призначень,
встановлених кошторисами, враховуючи необхідність виконання
бюджетних зобов’язань минулих років.
Постійно

До 15 серпня
2015 року
3.5. Забезпечити безумовне дотримання встановлених на 2015
рік лімітів споживання енергоносіїв, запровадити жорсткий контроль
за використанням енергоресурсів та раціональним використанням
коштів на їх оплату.
Постійно
3.6. Розробити та затвердити план заходів з енергозбереження
по кожному навчальному закладу.
До 1 липня 2015
року
3.7. Забезпечити економію бюджетних коштів на оплату
енергоносіїв за рахунок
забезпечення економії споживання
енергоресурсів в розмірі не менше 1% до затверджених на 2015 рік
лімітів.
Постійно
3.8. Забезпечувати своєчасне оприбуткування та належне
збереження матеріальних цінностей.
Постійно
Голова колегії:
Секретар колегії:

3.4. Забезпечити жорсткий контроль при проведенні
комплектування мережі, груп, класів, контингенту дітей та учнів по
кожному навчальному закладу міста Києва, враховуючи оптимізацію
структури та штатної чисельності.

О. Фіданян

