
                                                                                                                                         

    ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

міської ради 

                                                                                                                    11.01.2017 р. № 9 
 

 

 

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 2017 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;  

претензійно-позовну роботу з ліквідації 

заборгованості зі сплати податків та зборів 

Бережанське відділення Бучацької об’єднаної 

державної податкової інспекції, виконавчий 

комітет  міської  ради  

протягом 

року 

2. Провести заходи з протидії тіньовому виробництву 

та обігу підакцизних товарів з метою вивільнення 

ринку для надходження легальної підакцизної 

продукції, що виготовлена та реалізована зі 

сплатою акцизного податку 

Бережанське відділення Бучацької об’єднаної 

державної податкової інспекції, 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 

Управління Держпраці в області,  виконавчий 

комітет  міської  ради  

 

протягом 

року 
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своєчасності виплати заробітної плати та сплати до 

бюджету податку на доходи фізичних осіб 

4. Забезпечити ефективну діяльність комісії з питань 

погашення заборгованості із виплати заробітної 

плати, збільшення податкових та інших 

надходжень до бюджету 

Управління соціального захисту населення 

райдержадміністрації, виконавчий комітет міської 

ради  

протягом 

року 

5. Провести інвентаризацію договорів оренди 

земельних ділянок, перевірити на відповідність  

чинному законодавству розмір орендної плати 

 Земельний відділ міської  ради  протягом 

року 

6. Здійснювати державний контроль за 

використанням та охороною земель, вжити заходи 

щодо реагування у випадку виявлення порушень 

земельного законодавства 

Відділ Держгеокадастру у Бережанському районі протягом 

року 

7. Провести оновлення грошової оцінки земель міста 

Бережани  

Земельний відділ Бережанської міської ради протягом 

року 

8. Забезпечити підготовку та продаж земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення та 

конкурентний продаж права оренди земель 

сільськогосподарського призначення 

Земельний відділ Бережанської міської ради протягом 

року 

9. Здійснити інвентаризацію наданих пільг зі сплати 

податків і зборів та проаналізувати доцільність їх 

надання 

Фінансове управління міської ради  протягом 

року 

10. Забезпечити дотримання оптимальних пропорцій 

розподілу вільних залишків коштів та коштів, 

одержаних від перевиконання дохідної частини 

місцевих бюджетів, з урахуванням забезпеченості 

ресурсами захищених видатків відповідних 

бюджетів. Не допускати спрямування додаткового 

ресурсу на фінансування непершочергових 

видатків при наявній незабезпеченості коштами 

видатків з оплати праці та розрахунків за 

комунальні послуги та енергоносії  

Виконавчий комітет міської ради, фінасове 

управління міської ради 

протягом 

року 
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11. Проводити підготовку проектів нових регіональних 

програм або внесення змін до діючих, що 

реалізуються за рахунок коштів місцевих 

бюджетів, відповідно до наявних фінансових 

ресурсів у 2017 році та з урахуванням пріоритетних 

напрямків розвитку, визначених Стратегією 

розвитку Тернопільської області на період до  

2020 року  

Сектор економіки міської ради, головні 

розпорядники коштів міського бюджету,  

виконавчий комітет міської ради  

протягом 

року 

12. Продовжити роботу з оптимізації мережі закладів 

бюджетної сфери, насамперед загальноосвітніх 

навчальних закладів, шляхом скорочення їх 

кількості, збільшення наповнюваності класів, груп 

Головні розпорядники коштів міського бюджету, 

виконавчий комітет міської ради  

закладам 

освіти – до  

1 червня; 

іншим – про-

тягом року 

13. Забезпечити скорочення працівників  навчальних 

закладів (крім педагогічних) щонайменше на 6 

відсотків 

Відділ освіти, молоді та спорту міської ради, 

виконавчий комітет міської ради  

протягом 

року 

14. Продовжити роботу зі створення освітніх округів, 

об’єднання навчальних закладів (із збереженням їх 

фінансової самостійності) для раціональної 

концентрації та ефективного використання 

матеріальних, фінансових та кадрових ресурсів 

Відділи освіти, молоді та спорту; культури, 

туризму та релігій міської ради, виконавчий 

комітет міської ради  

до 1 вересня 

15. Забезпечити розширення комунальними закладами 

та установами 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 1 травня 

   

 

 

 

  

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради                                        О.С. ТИМАНСЬКИЙ 


