КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
31.01.2007 № 84

м. Київ

Про стан фінансово-бюджетної дисципліни,
заходи щодо посилення боротьби з
корупцією та контролю за використанням
комунального майна і фінансових ресурсів
Відповідно до законів України „Про місцеве самоврядування в Україні" та
„Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні", з метою забезпечення
виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29.11.06 №1673 „Про стан
фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з
корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових
ресурсів", для повного усунення порушень та недоліків фінансово-бюджетної
дисципліни, виявлених під час здійснення контрольних заходів Контрольноревізійного управління в м. Києві:
1. Керівникам головних управлінь, управлінь виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та головам
районних у м. Києві державних адміністрацій:
1.1. здійснювати постійний контроль за вжиттям за результатами ревізій,
проведених Контрольно-ревізійним управлінням в м. Києві, вичерпних заходів до
повного усунення виявлених порушень та інших недоліків фінансово-бюджетної
дисципліни та притягати до відповідальності осіб, винних в їх допущенні;
1.2. розглядати питання щодо перебування на займаних посадах
керівників бюджетних установ та розірвання контрактів з керівниками суб'єктів
господарювання комунальної власності у разі недотримання ними фінансового та
бюджетного законодавства, а також невиконання в установлені строки законних
вимог органів державної контрольно-ревізійної служби, про що проінформувати
Контрольно-ревізійне управління в м. Києві у визначені законодавством терміни;
1.3.

активізувати роботу з добору кадрів для фінансових підрозділів в

органах виконавчої влади, бюджетних установах та закладах, комунальних
підприємствах міського та районного рівня з високими діловими, професійними та

моральними якостями;
1.4

установлювати під час формування та затвердження фінансових

планів суб'єктів господарювання комунальної сфери:
- граничний обсяг їх витрат, які можуть бути визначені (за результатами
попереднього звітного року), на оплату аудиторських послуг на рівні не більш як
1,5 відсотка обсягу чистого прибутку; страхування (крім витрат на державне
соціальне страхування, обов'язкове страхування та страхування відповідно до
міжнародних договорів) на рівні не більш як 1,5 відсотка обсягу чистого прибутку,
а також обмеження максимального розміру страхового тарифу та представницькі
заходи, та рекламу на рівні не більш як 0,5 відсотка обсягу чистого прибутку;
-

обмеження

витрат

на

придбання

та

утримання

легкових

автотранспортних засобів, зокрема з урахуванням того, що їх використання
повинне здійснюватися тільки з метою поїздок, пов'язаних із службовою
діяльністю посадових осіб суб'єктів господарювання;
1.5
до

Заборонити суб'єктам господарювання комунальної сфери включати

розрахунку

резерву

сумнівних

боргів

суми

поточної

дебіторської

заборгованості із строком виникнення до півтора року.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників
голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
Голова

Л. Черновецький

