
          ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови  

09.01.2018  № 4-р 

 

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 2018 році 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу Виконавці 

Строк 

виконання 

1. Вжити дієвих заходів щодо збільшення надходжень до місцевих бюджетів, залучення додаткових резервів їх 

наповнення та недопущення втрат доходів: 

1) - підвищити ефективність роботи із 

платниками податків з викриття схем 

ухилення від сплати платежів до бюджету, 

повної легалізації зайнятості та детінізації 

виплати заробітної плати суб’єктами 

підприємницької діяльності;   

- активізувати  претензійно-позовну роботу з 

ліквідації заборгованості зі сплати податків 

та зборів 

Бережанське відділення Бучацької об’єднаної 

державної податкової  служби(за згодою), 

фінансове управління 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  служби (за згодою), 

виконавчий комітет міської  ради 

протягом року 

3) Здійснити інвентаризацію договорів оренди 

земельних ділянок, водних об’єктів та майна 

комунальної власності, забезпечити перевірку на 

відповідність чинному законодавству розміру 

земельний відділ  міської ради спільно з 

юридичним відділом та відділом 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

міської ради 

протягом року 
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орендної плати 

2. Забезпечити здійснення видатків у межах наявного фінансового ресурсу, економне та раціональне 

використання бюджетних коштів: 

1) Здійснювати управління бюджетними коштами в 

межах встановлених бюджетних повноважень із 

забезпеченням ефективного, результативного, 

цільового та економного використання 

фінансового ресурсу, належної організації та 

координації роботи розпорядників бюджетних 

коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних 

коштів 

головні розпорядники коштів міського 

бюджету, фінансове управління міської  ради 

протягом року 

2) Забезпечити ефективний та обґрунтований підхід 

до розподілу вільних залишків коштів та коштів 

одержаних від перевиконання дохідної частини 

міського бюджету з урахуванням забезпеченості 

ресурсами захищених видатків відповідного 

бюджету. Не допускати спрямування 

додаткового ресурсу на фінансування не 

першочергових видатків при наявній 

незабезпеченості коштами видатків з оплати 

праці та розрахунків за комунальні послуги на 

енергоносії.  

фінансове управління міської  ради  протягом року 

3) Здійснити з урахуванням ресурсної 

забезпеченості міського бюджету та жорсткої 

економії бюджетних коштів перегляд 

затверджених переліків інвестиційних проектів 

на предмет: 

- посилення контролю щодо розподілу 

коштів бюджету розвитку міського 

бюджету відповідно до вимог статті 71 

головні розпорядники коштів міського 

бюджету, фінансове управління міської ради 

протягом року 
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Бюджетного кодексу України; 

- забезпечення співфінансування 

об’єктів,реалізація яких пропонується за 

рахунок коштів державного бюджету, в 

обсязі, визначеному відповідними 

нормативними актами; 

- першочергово спрямування коштів на 

погашення кредиторської заборгованості, 

яка виникла на початок бюджетного 

року,завершення розпочатих об’єктів та 

об’єктів з високою будівельною 

готовністю; 

- недопущення розпорошення бюджетних 

коштів,концентрації наявного фінансового 

ресурсу на реалізацію пріоритетних та 

соціально значимих проектів. 

4) Проводити роботу щодо підвищення 

ефективності діяльності підприємств, що 

належать до комунальної власності, з метою 

зменшення обсягів фінансової підтримки не 

бюджетних організацій за рахунок бюджетних 

коштів. Забезпечити здійснення аналізу та 

надання пропозицій щодо беззбиткової роботи 

комунальних підприємств з урахуванням їх 

фінансових результатів за 2017 рік та прогнозу на 

2018 рік. 

фінансове управління міської ради, сектор 

економіки міської ради, відділ житлово-

комунального господарства, містобудування та 

архітектури міської ради, БМКП «Господар», 

БМКП «Добробут» 

протягом року 

3. Активізувати роботу з оптимізації та упорядкування мережі бюджетних установ: 

1) Продовжити роботу з оптимізації мережі закладів 

бюджетної сфери 

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету,  фінансове управління міської ради  

 

Закладам 

освіти – до 1 

червня;іншим-

протягом року 
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4. Підвищити ефективність контролю за дотриманням суворої фінансово-бюджетної та виконавської 

дисципліни: 

1) Посилити роз’яснювальну роботу з 

розпорядниками (одержувачами) бюджетних 

коштів щодо запобігання порушенням,що 

призводять до втрат фінансових ресурсів і 

майна,та встановити контроль за 

ефективним,результативним,цільовим і 

економним використанням бюджетних коштів. 

Встановити дієвий внутрішній контроль за 

повнотою надходжень, взяттям бюджетних 

зобов’язань розпорядниками (одержувачами) 

бюджетних коштів нижчого рівня і витрачанням 

ними бюджетних коштів. 

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету,  фінансове управління  міської ради  

 

протягом року 

2) Посилити контроль за правильністю, повнотою, 

достовірністю та своєчасністю подання 

виконавчому комітету міської ради 

інформаційних матеріалів про результати 

проведеної роботи з реалізації розпоряджень 

міського голови.   

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету, фінансове управління міської ради  

 

протягом року 

3) 

 

Тримати на особливому контролі питання 

дотримання фінансово-бюджетної та 

виконавської дисципліни.  

Головні розпорядники коштів міського 

бюджету,  фінансове управління міської ради  

 

протягом року 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету міської ради О.С. ТИМАНСЬКИЙ 

 

 


