
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

міської ради 

                                                                                                         18.01.2016 р. № 30-од 

 

 

ЗАХОДИ 

щодо наповнення міського бюджету, економного та раціонального використання бюджетних коштів, 

дотримання суворої бюджетної дисципліни, упорядкування мережі бюджетних установ, які фінансуватимуться 

за рахунок коштів міського бюджету, у 2016 році 

 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці 

Строк 

виконання 

1. Активізувати роботу із платниками податків з 

викриття схем ухилення від сплати платежів до 

бюджету та детінізації виплати заробітної плати 

суб’єктами підприємницької діяльності;  реалізації 

в роздрібній торговій мережі підакцизних товарів;  

претензійно-позовну роботу з ліквідації 

заборгованості зі сплати податків та зборів 

Бережанське відділення  Козівської об’єднаної 

державної податкової служби, виконавчий комітет 

міської ради 

протягом 

року 

2. Здійснити ефективні заходи щодо покращення 

інвестиційного клімату 

виконавчий комітет міської ради  протягом 

року 

3. Забезпечити дотримання законодавства про працю 

на підприємствах усіх форм власності, в установах 

та організаціях щодо оформлення трудових 

відносин із найманими працівниками, додержання 

мінімальних гарантій оплати праці, повноти і 

своєчасності виплати заробітної плати та сплати до 

бюджету податку на доходи фізичних осіб 

управління соціального захисту населення 

Бережанської   райдержадміністрації, Бережанське 

відділення  Козівської об’єднаної державної 

податкової служби, виконавчий комітет міської 

ради  

протягом 

року 
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4. Забезпечити ефективну діяльність комісій з питань 

погашення заборгованості із заробітної плати, 

збільшення податкових та інших надходжень до 

бюджету 

управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, виконавчий комітет міської 

ради  

протягом 

року 

5. Провести інвентаризацію земельних ділянок і 

землекористувачів та організувати роботу щодо 

оформлення прав землекористування  

земельний відділ міської ради протягом 

року 

6. Здійснити інвентаризацію наданих пільг зі сплати 

податків і зборів та проаналізувати доцільність їх 

надання 

виконавчий комітет міської  ради протягом 

року 

7. Провести інвентаризацію затверджених програм, 

що реалізуються за рахунок коштів міського 

бюджету, забезпечивши приведення їх у 

відповідність до наявних фінансових ресурсів з 

урахуванням пріоритетності щодо фінансування у 

2016 році 

головні розпорядники коштів міського бюджету, 

виконавчий комітет міської ради  

протягом 

року 

8. Здійснювати розподіл вільних залишків коштів та 

коштів, одержаних від перевиконання дохідної 

частини міського бюджету, з урахуванням 

забезпеченості ресурсами захищених видатків 

відповідних бюджетів.  Не допускати спрямування 

додаткових коштів на фінансування інших видатків 

при наявній додатковій потребі у коштах на оплату 

праці та розрахунки за комунальні послуги та 

енергоносії 

виконавчий комітет міської  ради  протягом 

року 

9. Забезпечити вжиття ефективних заходів із 

погашення простроченої дебіторської та 

кредиторської заборгованості  міського бюджету з 

метою її ліквідації та недопущення такої 

заборгованості у майбутніх періодах 

 

головні розпорядники коштів міського бюджету,  

виконавчий комітет міської ради  

 

протягом 

року 
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10. Продовжити роботу з оптимізації мережі закладів 

бюджетної сфери, насамперед загальноосвітніх 

навчальних закладів із скороченням їх кількості 

(орієнтовно на 5 відсотків за рахунок об’єднання 

малокомплектних шкіл, зміни їх типу та/або 

ступеня, реорганізації тощо), підвищення 

наповнюваності класів, груп 

головні розпорядники коштів міського бюджету,  

виконавчий комітет міської ради  

 

закладам 

освіти до  

01 червня; 

іншим – 

протягом 

року 

11. Забезпечити під час виконання бюджету 

проведення своєчасної та у повному обсязі оплати 

праці працівників бюджетних установ і розрахунків 

за енергоносії та комунальні послуги, які 

споживаються бюджетними установами, не 

допускаючи будь-якої простроченої заборгованості 

з таких виплат 

головні розпорядники коштів міського бюджету,  

виконавчий комітет міської ради  

 

протягом 

року 

12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у 

натуральних показниках для кожної бюджетної 

установи, виходячи з обсягів бюджетних 

асигнувань  

головні розпорядники коштів міського бюджету,  

виконавчий комітет міської ради  

 

протягом 

року 

13. 

 

Забезпечити виконання пункту 4 програми 

організації рятування людей на водних об’єктах 

Тернопільської області на 2015 – 2019 роки, 

затвердженої рішенням  обласної ради від 27 січня 

2015 року № 1855, шляхом укладання угод про 

передачу видатків на фінансування програми між 

Тернопільською обласною радою і  Бережанською 

міською радою  

виконавчий комітет міської  ради  протягом 

року 

14. Здійснити встановлення керівниками комунальних 

закладів та установ переліку платних послуг, що 

надаються ними, із зазначенням способу та порядку 

надання кожної з послуг, розрахунку їх вартості 

відповідно до економічно обґрунтованих витрат, 

пов’язаних із їх наданням 

головні розпорядники коштів міського бюджету,  

виконавчий комітет міської ради  

 

до  

01 квітня 
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15. Забезпечити скорочення працівників 

загальноосвітніх навчальних закладів (крім 

педагогічних) щонайменше на 10 відсотків 

відділ освіти, молоді та спорту міської ради, 

виконавчий комітет міської ради 

протягом 

року 

16. Розробити та затвердити регіональні плани 

створення освітніх та культурних округів, 

об’єднання навчальних закладів, закладів культури, 

інших бюджетних установ (із збереженням 

фінансової самостійності) для раціональної 

концентрації та ефективного використання 

матеріальних, фінансових, кадрових ресурсів 

регіону 

відділ освіти, молоді та спорту міської ради, відділ 

кульки, туризму та релігій міської ради, 

виконавчий комітет міської ради 

до  

01 квітня 

17. Забезпечити концентрацію вивільнених та 

залучених коштів на поліпшення матеріально-

технічного забезпечення бюджетних установ 

головні розпорядники коштів міського бюджету,  

виконавчий комітет міської ради  

 

протягом 

року 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                        О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 


