
 

  

 

В Е Р Х Н Я Н С Ь К А   С І Л Ь С Ь К А   Р А Д А 

об’єднаної територіальної громади  
Калуського району Івано-Франківської області 

вул.Шевченка,72, с.Верхня, Калуський район, Івано-Франківська область 77324  
e-mail:  verhnjaotg.finviddil@i.ua  Код ЄДРПОУ 40170117 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від 27.08.2020 р.   
с.Верхня  

 

                                                                                                                           №44  

 

Про заходи щодо підготовки 

проекту бюджету  
Верхнянської  сільської ради 

об’єднаної територіальної  
громади на 2021 рік та прогнозу 

сільського бюджету на 2022-2023роки. 
 

    

 

 Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України , постанови Кабінету 
Міністрів України  від 29.07.2020року №671 « Про схвалення Прогнозу 

економічного і соціального розвитку України на 2021-2023 роки», з метою 
формування збалансованих показників проекту сільського бюджету на 2021 рік та 
прогнозу сільського бюджету  на 2021-2023 роки,  керуючись   розділами ІІ,ІІІ 
Бюджетного регламенту затвердженого розпорядженням голови від 28 грудня 2018р. 
№ 63:  
          1.Затвердити план заходів щодо складання проекту сільського бюджету на 
2021 рік.(далі - План заходів), що додається. 
           2.Затвердити склад робочої групи з питань формування сільського бюджету 
на 2021 рік, що додається. 
           3.Головному розпоряднику коштів сільського бюджету : 
           забезпечити безумовне виконання Плану заходів у визначені терміни; 
           дотриматись принципу забезпечення рівних гендерних прав і можливостей під 
час формування бюджетних показників; 

            забезпечити при розподілі видатків сільського бюджету дотримання 
принципів  бюджетної системи, а саме: обґрунтованості, збалансованості, 
ефективності, результативності та цільового використання бюджетних коштів. 
        4.Голові сільської ради об’єднаної територіальної громади : 

           забезпечити складання, затвердження сільського бюджету на 2021 рік та 
прогнозу сільського бюджету на 2022-2023 роки до 25 грудня 2020 (включно). 
          відповідно до статей 93, 101 та 104 Бюджетного кодексу України забезпечити 
укладання угод та  ініціювати прийняття органом місцевого самоврядування рішень 
стосовно передачі міжбюджетних трансфертів між відповідними бюджетами. 



         

 

         5.Рекомендувати виконавчому органу місцевого самоврядування забезпечити 
виконання пункту 4 цього рішення. 
         6. Усім учасникам бюджетного процесу, з метою збалансування показників 
сільського бюджету на 2021 рік, забезпечити: 
          неухильне дотримання  положень Бюджетного кодексу України при 
формуванні проекту сільського бюджету; 

          формування дохідної частини бюджету із урахуванням норм Бюджетного, 
Податкового кодексів України, прийнятих законодавчих змін, реальної бази 
оподаткування та максимального використання усіх наявних на місцевому рівні 
потенційних джерел наповнення бюджету; 
           під час розрахунку на 2021 рік граничних показників видатків сільського 
бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету, врахування  основних прогнозних 
макропоказників  економічного та соціального розвитку, що впливають на видаткову 
частину сільського бюджету, підвищення норм соціальних стандартів, прийнятих 
рішень сільської ради щодо надання трансфертів та укладання договорів, тощо; 
            врахування в першочерговому порядку  потреби на оплату праці працівників 
бюджетних установ відповідно до умов оплати праці  та розміру мінімальної 
заробітної плати і на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, 
природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами; 

 проведення оптимізації витрат головного розпорядника коштів сільського 
бюджету шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед 
тих, що не забезпечують  основних функцій і завдань відповідного розпорядника 

коштів; 
здійснення бюджетними установами заходів, спрямованих на максимальну 

економію та раціональне споживання теплоенергоносіїв; 
впорядкування чисельності працівників бюджетних установ відповідно до 

вимог статті 51 Бюджетного кодексу України та вжиття дієвих заходів щодо 
трансформування мережі бюджетних установ в установи нового типу, спроможні 
надавати якісні послуги на рівні європейських стандартів; 

перегляд регіональних цільових програм, затверджених сільською радою, у 
частині уточнення обсягів і джерел фінансування, інших показників виконання 
програм відповідно до реальних можливостей місцевого бюджету та х урахуванням 
результативності їх виконання у попередніх роках; 

включення гендерних аспектів до характеристик бюджетних програм шляхом 
визначення завдань бюджетної програми та відповідних результативних показників 
продукту і якості; 

недопущення включення до проекту сільського бюджету на 2021 рік та 
прогнозу сільського бюджету на 2022-2023 роки видатків на нові місцеві програми 
чи ті, термін дії яких закінчується у 2020 році; 

планування капітальних видатків, виходячи із пріоритетності і 
обґрунтованості потреб, та спрямування таких коштів на реалізацію інвестиційних 
проектів та програм, які дадуть найбільший економічний ефект. 

7. Фінансовому відділу   Верхнянської  сільської ради об’єднаної 
територіальної громади провести обговорення проекту сільського бюджету з 
громадськістю та забезпечити висвітлення попередніх обсягів доходів і видатків 
бюджету на офіційному веб-сайті сільської ради.  



8.Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – фінансовий 
відділ (Л. Климишин) . 

9.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника сільського голови  ОТГ Кавчака  І.В. 

 

 

 
Сільський  голова  ОТГ                                            М.О.Філіпович 

 

 

 

                                                                                                       



 

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                             Розпорядження виконкому 

                                                                                        сільської ради 

                                                                                              27.08.2020  № 44 

С К Л А Д 

робочої  групи з формування проекту сільського бюджету  на 2021 рік 

та прогнозу сільського  бюджету   на 2022-2023 роки 

 

Кавчак                                                                  перший  заступник сільського голови  ОТГ, 

Іван Васильович                                            керівник робочої групи 

 

Климишин                                                          начальник фінансового відділу, 
Любов Василівна                                              заступник   керівника робочої групи 

 

Невидомська                                                     головний спеціаліст фінансового відділу, 
Галина Миколаївна                                          секретар  робочої групи 

 

Члени   робочої  групи : 
 

Климишин                                                  начальник  відділу  освіти 

Іван  Іванович                                                     Верхнянської сільської ради  ОТГ 

 

Маліборська                                                       директор КНП "ЦПМСД" Верхнянської 
Ірина Василівна                                                  сільської ради  ОТГ                 

 

Петришин                                                            начальник відділу соціального  захисту 

Наталія Михайлівна                                         населення 

 

Вагилевич                                                           завідуючий сектору  з питань  економіки,  
Богдан  Богданович                                         ЖКГ, будівництва, екології та благоустрою                   
 

Хухра                                                             завідуючий сектору  з питань с/г  та  
Оксана Володимирівна                                   землеустрою  
            

Стратієнко                                                           завідувач сектору  з  питань  культури,   
Іван  Іванович                                                     релігії  та туризму 

                            

Лизень                                                                   директор комунального підприємства 

Віктор Володимирович                                   «Верхнянський господар» 

 

З  членами робочої  групи  погоджено                     



  

 


