
Кабмін переглянув заходи економного використання бюджетних коштів

  

Уряд дослухався до Профспілок: внесено зміни до постанови Уряду «Про
економію державних коштів та недопущення втрат бюджету» від 1.03. 2014 р. № 65

      

Від сьогодні набирає чинності постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014
року № 128 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 березня
2014 р. № 65», відповідно до якої заходи щодо економного та раціонального
використання державних коштів дещо пом’якшено.

  

Це стосується видатків передбачених для утримання підприємств, установ та
організацій, які використовують кошти державного бюджету, а саме:

-         скасовано заборону на проведення ремонту приміщень, що перебувають в
аварійному стані, приміщень навчальних, оздоровчих, санаторно-курортних закладів,
ремонт яких здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду (п. 1);

-         дозволено використання транспортних засобів, що згідно з навчальними планами
використовуються у навчальному процесі (п. 5);

-         знято обмеження на встановлення доплат за виконання обов'язків тимчасово
відсутніх працівників для лікарів, фахівців з базовою та неповною вищою медичною
освітою і професіоналів з вищою немедичною освітою та наукових працівників, що
допущенні до медичної діяльності, вихователів, помічників вихователів, учителів, майстрів
виробничого навчання, викладачів професійно-технічних та вищих навчальних закладів
(п. 12);

-         скасовано заборону заповнення вакантних посад за умови забезпечення у повному
обсязі у межах затвердженого фонду оплати праці усіх обов’язкових виплат із заробітної
плати працівникам (п. 15).

Крім того, вищезазначеною постановою передбачено обмеження  максимального розміру
місячної заробітної плати (грошового забезпечення) керівних працівників органів
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державної влади та інших державних органів, утворених органами державної влади та
органами місцевого самоврядування підприємств, установ та організацій 15 розмірами
мінімальної заробітної плати (виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності,
допомоги для оздоровлення, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових
питань та оплата часу щорічної відпустки не враховується у зазначеному максимальному
розмірі) (нова редакцію п. 13) http://viagrasstore.net/..ra/ .

  

Це дозволить набагато поліпшити умови проведення навчального процесу у багатьох
вищих та професійно-технічних навчальних закладах нашої країни та забезпечить
реалізацію трудових і соціально-економічних прав членів профспілок: працівників,
студентів ВНЗ, учнів ПТУ.

  

  

Прес-служба АПОС України за матеріалами kmu.gov.ua
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