
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРХtАВНА АДМIНIСТРАЦlЯ
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз
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Про заходи щодо eKoHoMii
матерiальних pecypciB

кабiнетiв керlвникlв п1iдроздiлiв вlдповlдною ресстрацlсюз KaOlHeTlB керlвникlв структурних пlдроздlлlв та з вlдповlдною рессц
журналi облiку мiжмiських (мобiльцих) телефонних розмов (додаток 1).

3. Установити TaKi правила веденrrя телефонних розмов:

Керуючись Законами УкраiЪи <Про ,,Щержавний бюджет Украiни на 2015
piк> та <Про бухгалтерсъкий облiк та фiнансову звiтнiсть в YKpaiHi>, но
виконання постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 1 березrrя 2014 р. Nч б5
кПро економiю державних та недопущення втрат бюджету> i розпорядження
голови Сумськоi обласноi державноТ адмiнiстрацii вiд 07.05.2015 Ns 238-ОД
кПро прийняття та иконання мiсцевих бюджетiв в умовах нового бюджетного
та податкового законодавствa))

НАКАЗУЮ:

1. Запровадити жорсткий контроль за здiйсненням телефонних розмов на
MiжMicbKi лiнii та лiнii операторiв мобiльного зв'язку зi стацiонарних
службових телефонiв.

2. Працiвникам .Щепартаменту здiйснювати вихiд Еа MiжMicbKi лiнiI та
лiнii операторiв мобiльного зв'язку зi стацiонарних службових телефонiв лише

журналi облiку;
- з абонентом, який, знаходиться за межами УкраiЪи, розмови ведуться

лише за погодженням з начzUIьником вiдповiдного управлiнrrя (заступником
директора департаменту) з обов'язковою вiдмiткою в журн€Lлi облiку;

- телефоннi розмови, якi не були зареестрованi в журна-пi облiку,
пiдлягають оплатi, як не службовi, i кошти .за них вносяться на рахунок
,Щепартаменту в недiльний TepMiH пiсля отримання paxyHKiB вiд ГIАТ
<Укртелеком).

4. Обмежити триваIIiсть мiжмiсъких телефонних розмов та розмов на
лiнii операторiв мобiльного зв'язку, що здiйснюються працiвникаМи

,Щепартаменту зi службових телефонiв, до 5 хвилин.
5. Забезпечити жорсткий контроль за викорис анням знакiв поштовоt

оплати. Зменшити вiдправку поштовоi кореспонденцii (форм, iнформацiй, форм



звiтностi, iнформацiйних листiв, листiв, якi не потребують оригiнального
пiдтвердження тощо) через поштовi вiддiлення, максим€шьно використовуючи
електронну пошту.

6. Здiйснювати використання комп'ютерноi та копiювально-розмно-
жувЕtльноi технiки, паперу, канцелярсъкого приладдя та iнших витратних
MaTepi iB в умовах надзвичайноi eKoHoMii.

7. Працiвникам .Щепартаменту дбайливо ставитись до електричних
приладiв, комп'ютерноi та оргтехнiки, обладнання службових кабiнетiв, у
зв'язку з вiдсутнiстю фiнансових pecypciB на iх оновлення. При виходi з ладу
перелiчених приладiв з вини працiвника, ремонт пошкодженого обладнання
здiйснювати за рахунок винуватця.

8. Економно використовувати теплову i електричну енергiю та воду.
9. Керiвникам вiддiлiв Щепартаменту:
- бухгалтерського облiку та звiтностi - до 10 числа кожного мiсяця

надавати iнформацiю про виконання працiвниками ,,Щепартаменту пунктiв 1-4

цього накЕву заступнику директора,Щепартаменту Петровiй О.П. ;

- органiзацiйного забезпечення - забезпечити контроль за
пунктiв 5 та б цъого нак.ву;

- кадрового та юридичного забезпеченIuI - забезпечити

покласти на

Щиректор Щепартаменту о.М.Непочатов

виконанням

контроль за

заступника
виконанIшм пункту 7 та 8 цього наказу.

10. Контроль за виконанням I

директора Щепартаменту Петрову О.П.
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Начальник управлiння бухгшtтерського
облiку, економiчного аналiзу та кадрового
забезпечення - головний бухгалтер Н.М.Нiколаенко


