
 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                 розпорядженням  голови Верхнянської сільської              
                                                                 ради об’єднаної територіальної громади 

                                                                 від   22  б е р е з н я  2021 р. №14 

 

 

Заходи 

щодо наповнення сільського бюджету Верхнянської сільської              
    ради об’єднаної територіальної громади , ефективного та раціонального 

використання бюджетних коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни                             

на 2021 рік 

 

№ 
з/п 

Зміст заходу Виконавці Термін 
виконання 

1 2 3 4 

1. Забезпечити виконання затверджених сільською радою планових показників 
по доходах сільського бюджету з урахуванням залучення додаткових джерел 

надходжень, у тому числі за рахунок розширення бази оподаткування. 

Виконавчий   комітет 

Верхнянської  сільської ради об’єднаної 
територіальної громади, фінансовий 

відділ. 

Щомісячно, 
впродовж 2021 

 року 

 

1.1. Активізувати роботу, спрямовану на легалізацію заробітної плати та 
дотримання на підприємствах усіх форм власності, в установах та 
організаціях законодавства про працю. 

Виконавчий   комітет  Верхнянської  
сільської ради об’єднаної територіальної 
громади 

 

Впродовж 2021 

року 

1.2. Вжити відповідних заходів щодо приведення договорів оренди земельних 
ділянок у відповідність до вимог чинного законодавства з урахування 
проведеної нормативно-грошової оцінки землі. 

Виконавчий   комітет  Верхнянської  
сільської ради об’єднаної територіальної 
громади, сектор з питань сільського 
господарства та землеустрою. 
 

Впродовж 2021 

року 



 
1 2 3 4 

1.3. Провести інвентаризацію земель окремих територій  в населених пунктах, в   

т .ч. тих територій, по яких відсутня документація на землю або вона 

сформована в не повному обсязі. Кінцевим результатом інвентаризації земель 

має стати присвоєння кадастрових номерів земельних ділянок та формування 
банку земель, які сільськими радами, як розпорядниками, можуть надаватись 
в оренду. 

Виконавчий   комітет  Верхнянської  
сільської ради об’єднаної територіальної 
громади, сектор з питань сільського 
господарства та землеустрою 

Впродовж 
2021 року 

1.4. Скористатись правом, визначеним у Земельному кодексі України, щодо 
позбавлення прав на земельні ділянки, розпорядником яких є територіальні 
громади, в частині позбавлення цих прав по суб’єктах, які систематично не 
сплачують до бюджету плату за землю(земельний податок чи орендну плату 
за землю) 

Виконавчий   комітет  Верхнянської  
сільської ради об’єднаної територіальної 
громади, сектор з питань сільського 
господарства та землеустрою 

Впродовж 
2021 року 

1.5. Проводити аналіз суб’єктів господарювання, які реалізують підакцизну 
продукцію без необхідних ліцензій на право роздрібної торгівлі 
алкогольними напоями, тютюновими виробами, а також роздрібної торгівлі 
та зберігання пального та територіях, що входять до складу території 
територіальної громади, або здійснюють реалізацію продукції без належного 
оформлення такої реалізації. 

Виконавчий   комітет  Верхнянської  
сільської ради об’єднаної територіальної 
громади, фінансовий відділ. 

Впродовж 
2021 року 

1.6. Проводити роз’яснювальну роботу щодо необхідності приведення у 
відповідність документації на нерухоме майно платниками податків. 

Виконавчий   комітет  Верхнянської  
сільської ради об’єднаної територіальної 
громади. 

Впродовж 
2021 року 

2. Здійснювати планування та фінансування видатків з сільського бюджету, 

пов’язаних із стимулюванням працівників бюджетних установ, за умови 
забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних коштів обов’язкових 
виплат із заробітної плати працівникам, інших соціальних виплат, у тому 
числі стипендій, та видатків на проведення розрахунків за комунальні 
послуги та енергоносії. 

Виконавчий   комітет  Верхнянської  
сільської ради об’єднаної територіальної 
громади, фінансовий відділ. 

Впродовж 
2021 року 

3. Розробити та затвердити на 2021 рік план заходів з енергозбереження із 
забезпеченням зменшення споживання бюджетними установами 
теплоенергоносіїв у натуральних показниках. 
 

Виконавчий   комітет  Верхнянської  
сільської ради об’єднаної територіальної 
громади 

До 01 квітня 

2021 року 

4. Забезпечити проведення своєчасної та у повному обсязі оплати праці 
працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні 
послуги, що споживаються бюджетними установами, недопущення 
виникнення кредиторської заборгованості за іншими захищеними видатками 
загального фонду сільського бюджету. 

 

Виконавчий   комітет  Верхнянської  
сільської ради об’єднаної територіальної 
громади, фінансовий відділ. 

Щомісячно, 
впродовж 2021 

року 



 

 

Начальник    фінансового  відділу                                            Лілія Зубаль 

1 2 3 4 

5. 

 

Здійснювати у разі виникнення заборгованості із заробітної плати, стипендій, 
інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних послуг 
комплекс заходів щодо погашення заборгованості із таких виплат, 
забезпечивши використання не менш як 90 відсотків наявних коштів, 
насамперед загального фонду  сільського  бюджету. 
 

 

Виконавчий   комітет  Верхнянської  
сільської ради об’єднаної територіальної 
громади, фінансовий відділ. 

 

Впродовж 
2021 року 

 

6. При розподілі залишків коштів освітньої субвенції з державного бюджету 
сільському бюджету, які склалися станом на 01.01.2021 року, у 
першочерговому порядку враховувати потребу в коштах на виплату 
заробітної плати педагогічним працівникам до кінця 2021 року. 

Виконавчий комітет  Верхнянської  
сільської ради об’єднаної територіальної 
громади, відділ освіти. 
 

Впродовж 
2021 року 

 

7. Вжити заходів щодо розширення джерел фінансування закладів культури 
шляхом стимулювання позабюджетного фінансування культури 
(налагодження зв’язків між закладами культури та бізнесом (френдрейзинг). 

Виконавчий комітет  Верхнянської  
сільської ради об’єднаної територіальної 
громади, , сектор з питань з питань 
культури, релігії та туризму. 

Впродовж 
2021 року 

 

8. Провести роботу з упорядкування мережі закладів освіти, насамперед 
загальноосвітніх навчальних закладів, з урахуванням можливості збільшення 
наповнюваності класів, груп. 

Виконавчий комітет  Верхнянської  
сільської ради об’єднаної територіальної 
громади, відділ освіти. 
 

До 01 вересня 

2021 року 

 

9. Здійснити заходи щодо оптимізації видатків бюджетних установ відповідно 

до фінансових ресурсів сільського бюджету, а саме упорядкувати структуру 
штатної чисельності працівників бюджетних установ у межах затверджених 
асигнувань на оплату праці, не допускати збільшення такої чисельності, крім 
випадків, пов’язаних з відкриттям (розширенням) установ та збільшенням 
кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення суспільних потреб. 

Виконавчий   комітет  Верхнянської  
сільської ради об’єднаної територіальної 
громади. 

До 01 квітня 

2021 року 

10. Здійснювати належний контроль за повнотою надходжень, взяттям 
бюджетних зобов’язань та витрачанням бюджетних коштів розпорядниками  
нижчого рівня  та одержувачами  бюджетних коштів. 

Виконавчий   комітет  Верхнянської  
сільської ради об’єднаної територіальної 
громади. 

 


