
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 27 грудня 2018 року Миколаїв № 272-р 

 
 

 

 

Про заходи щодо виконання  

Постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 жовтня 2016 року № 710 "Про ефективне  

використання державних коштів" у 2019 році 

 

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою економного та раціонального використання бюджетних 

коштів, передбачених на утримання обласної ради та її виконавчого апарату: 

 

1. Затвердити заходи щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів 

України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів» у 2019 році (додаються). 

 

2. Керівництву обласної ради, керуючому справами виконавчого апарату 

обласної ради,  начальникам відділів  виконавчого апарату обласної ради  в 

межах відповідних повноважень забезпечити виконання заходів, спрямованих 

на економне та раціональне використання бюджетних коштів, передбачених на 

утримання обласної ради та її виконавчого апарату.  

 

3. Зняти з контролю, як таке, що виконане, розпорядження голови 

обласної ради від 28 грудня 2017 року № 303-р «Про заходи щодо виконання 

Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про 

ефективне використання державних коштів» у 2018 році».  

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                       В.В.Москаленко                                                                 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

Розпорядження голови 

обласної ради  

від 27 грудня 2018 року № 272-р  

 

 

ЗАХОДИ 

щодо виконання Постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 жовтня 2016 року № 710                                                                                     

«Про ефективне використання державних коштів»  

 

 

       1. Забезпечити мінімізацію витрат на службові відрядження керівництва 

обласної ради та посадових осіб виконавчого апарату обласної ради.  

                                       

Керуючий справами виконавчого апарату      

обласної ради. 

 

Протягом 2019 року. 

 

2. Забезпечити мінімізацію використання бюджетних коштів для вручення 

квітів та квіткових композицій (корзин, вінків) крім заходів, пов’язаних з 

відзначенням: Дня Соборності України, Дня народження Тараса Григоровича 

Шевченка, День українського добровольця,  Дня визволення міста Миколаєва 

та Миколаївської області від німецько-фашистських загарбників, 

Міжнародного дня визволення в’язнів фашистських концтаборів, Дня 

Чорнобильської трагедії, Дня Перемоги, Дня пам’яті жертв політичних 

репресій, Дня Конституції України, Дня Незалежності України, Дня захисника 

України, Дня визволення України від фашистських загарбників, Дня Гідності та 

Свободи, Дня пам’яті жертв голодоморів, Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, Дня Місцевого самоврядування в 

Україні, вшанування пам’яті загиблих воїнів АТО, депутатів обласної ради, 

знаних та шанованих в області людей та урочистих заходів, що 

супроводжуються врученням нагород Миколаївської обласної ради та 

Верховної Ради України.  

 

                                                            Керуючий справами  

                                                            виконавчого апарату  обласної ради;  

начальник відділу фінансово-

господарського забезпечення;  

начальник загального відділу виконавчого     

апарату обласної ради. 

       

                                                         Протягом 2019 року.            

 

_______________________________________________________ 


