
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

           ПРОЄКТ 

від ________ №________ 
             м.Покровськ 
 

 

Про затвердження заходів щодо 

організації виконання рішення  

міської ради від 20.12.2019 № 7/72-1 

«Про бюджет міста Покровськ  

на 2020 рік»   

 

 

Для забезпечення виконання міського бюджету на 2020 рік, 

затвердженого рішенням міської ради від 20.12.2019 року № 7/72-1 «Про 

бюджет міста Покровськ на 2020 рік», керуючись  Бюджетним кодексом 

України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами та доповненнями,   відповідно  

статтям 28, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

  

ВИРІШИВ 

 

1. Затвердити Заходи щодо організації виконання рішення міської ради 

від 20.12.2019 року № 7/72-1 «Про бюджет міста Покровськ на 2020 рік»  

(додаються). 

 

2. Головним розпорядникам та одержувачам коштів міського бюджету, 

керівникам інших установ забезпечити виконання заходів, затверджених цим 

рішенням. 

 

3.  Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на  

секретаря  міської ради Сущенко І.В.                                                                   

 

 

В.п. міського голови                                                                 І. Сущенко 

  

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконкому 

від___________ № __________  

 

План заходів 

щодо організації виконання рішення сесії міської ради від 20 грудня 2019  року № 7/72-1 

 «Про бюджет міста Покровськ на 2020 рік»  

 

№ 

з/п 
Зміст заходу Термін виконання Виконавці 

1. 

Забезпечити збереження оборотного залишку бюджетних коштів 

міського бюджету у встановленому розмірі на кінець 

бюджетного періоду 

На кінець 2020 

року 

Фінансове управління 

Покровської міської ради 

Донецької області 

2.  

Забезпечити координацію роботи з виконавчими органами рад 

міст обласного значення, міських, районних та селищних рад 

щодо затвердження обсягів трансфертів з міського бюджету у 

складів доходів та видатків відповідного бюджету згідно з 

додатком № 6 рішення міської ради від 20.12.2019  року № 7/72-

1  «Про бюджет міста Покровськ на 2020 рік»  

При затвердженні 

місцевих 

бюджетів та 

внесення змін до 

них протягом 2020 

року 

Фінансове управління 

Покровської міської ради 

Донецької області  

3. 

Забезпечити цільове та ефективне використання коштів 

бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, 

реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, 

комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами згідно 

з додатком № 7 рішення міської ради від 20.12.2019  року № 

7/72-1  «Про бюджет міста Покровськ на 2020 рік»    

До кінця 2020 

року 

Головні розпорядники 

коштів міського бюджету 

4. 

Забезпечити відповідно до законодавства здійснення постійного 

контролю за правильністю та своєчасністю надходження до 

міського бюджету податків, зборів, платежів та інших доходів 

бюджету згідно з переліком кодів бюджетної класифікації  в 

розрізі органів, що контролюють справляння надходжень 

бюджету, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 лютого 2011 року № 106 «Деякі питання ведення обліку 

Протягом 2020 

року 

ГУ ДПС у Донецькій 

області (Покровсько - 

Добропільське управління 

ГУ ДПС у Донецькій 

області),  Фінансове 

управління Покровської 

міської ради Донецької 



податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету» (із 

змінами), а також ведення обліку таких платежів у розрізі 

платників з метою забезпечення повернення коштів, помилково 

або надміру зарахованих до державного та міського бюджетів. 

 

області,     Управління 

Державної казначейської 

служби України у м. 

Покровську Донецької 

області 

5. 

Здійснювати відповідно до Порядку повернення коштів, 

помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих 

бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів 

України від 03 вересня 2013 року № 787, зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за    № 

1650/24182 (із змінами), складання подання на повернення 

помилково або надміру зарахованих до міського бюджету за 

кодом кваліфікації доходів бюджету платежів, контроль за 

справлянням яких здійснюють структурні підрозділи 

Покровської міської ради (за заявою платника про повернення 

коштів) за погодженням фінансового управління Покровської 

міської ради Донецької області, та подальшу передачу до 

Управління Державної казначейської служби України у м. 

Покровську Донецької області  

 

Протягом 2020 

року 

Фінансове управління 

Покровської міської ради 

Донецької області 

6. 

Укладати договори з установами банків у порядку, 

встановленому  Кабінетом Міністрів України, для здійснення в 

межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах 

розміщення тимчасово вільних коштів міського бюджету на 

депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця 

поточного бюджетного періоду 

Протягом 2020 

року (за 

необхідністю) 

Фінансове управління 

Покровської міської ради 

Донецької області 

7. 

Отримувати відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу 

України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, 

позики на покриття тимчасових касових розривів міського 

бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків 

загального фонду міського бюджету в межах поточного 

бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського 

Протягом 2020 

року (за 

необхідністю) 

Фінансове управління 

Покровської міської ради 

Донецької області 



рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 

користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до 

кінця поточного бюджетного періоду 

 

8. 

Здійснювати відображення змін до розпису міського бюджету по 

головних розпорядниках коштів у випадку внесення 

Міністерством фінансів України змін та доповнень до 

бюджетної класифікації в частині назв і кодів класифікації 

доходів, кодів Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів і відомчої класифікації; за 

джерелами доходів і напрямами  видатків головних 

розпорядників коштів міського бюджету за відповідними кодами 

Протягом 2020 

року 

Фінансове управління 

Покровської міської ради 

Донецької області 

9. 

Забезпечити у повному обсязі потребу в коштах на оплату праці 

працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

законодавством України умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за 

електричну та теплову енергію, водопостачання, 

водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 

споживаються бюджетними установами по відповідних 

головних розпорядниках 

 

Протягом 2020 

року 

Головні розпорядники та 

одержувачі  коштів 

міського бюджету 

10. 

Затвердити відповідно до частини 4 статті 77 Бюджетного  

кодексу України ліміти споживання енергоносіїв у натуральних 

показниках для кожної бюджетної установи, виходячи з обсягів 

відповідних бюджетних асигнувань 

Протягом 30 

календарних днів 

після 

затвердження  

розпису 

Головні розпорядники 

коштів міського бюджету 

11.  

Здійснювати заходи щодо управління бюджетними коштами у 

межах встановлених бюджетних повноважень та оцінки 

ефективності бюджетних програм, забезпечувати ефективне, 

результативне і цільове використання бюджетних коштів, 

організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних 

коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 

бюджетному процесі  

Протягом 2020 

року 

Головні розпорядники та  

одержувачі  коштів 

міського бюджету 



12.  

У разі виникнення простроченої кредиторської та/або 

дебіторської заборгованості по головному розпоряднику коштів 

міського бюджету, розпоряднику нижчого рівня та/або 

одержувачу бюджетних коштів надавати фінансовому 

управлінню Покровської міської ради Донецької області 

пояснювальну записку щодо причин виникнення такої 

заборгованості, заходів, що були вжиті для її попередження, а 

також заходів, що здійснюються з метою погашення такої 

заборгованості 

До 15 числа 

місяця, 

наступного за 

звітним (за 

наявності 

заборгованості) 

Головні розпорядники та  

одержувачі  коштів 

міського бюджету 

13. 

Оприлюднити (шляхом розміщення на офіційному сайті або в 

інший спосіб відповідно до Закону України «Про доступ до 

публічної інформації»): 

Інформацію про цілі державної політики у відповідній сфері 

діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує 

головний розпорядник бюджетних коштів, та показники їх 

досягнення в межах бюджетних програм за 2020 рік; 

паспорти бюджетних програм на 2020 рік (включаючи зміни до 

паспортів бюджетних програм); 

 

 

звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2020 рік; 

 

 

 

 

результати оцінки ефективності бюджетних програм за 2020 рік 

До 15 березня 

2021 року 

 

 

 

 

Протягом трьох 

робочих днів з дня 

затвердження 

таких документів  

Протягом трьох 

робочих днів після 

подання річної 

бюджетної 

звітності 

 

У двотижневий 

строк після 

подання річної 

бюджетної 

звітності 

 

 

Головні розпорядники та  

одержувачі  коштів 

міського бюджету 

14. 
Здійснити публічне представлення та публікацію інформації про 

виконання бюджетних програм, у тому числі досягнення цілей 

До 15 березня 

2021 року 

Головні розпорядники та  

одержувачі  коштів 



державної політики у відповідній сфері діяльності, формування 

та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник 

бюджетних коштів, у межах бюджетних програмам, визначених 

сесією міської ради від 20.12.2019  року № 7/72-1  «Про бюджет 

міста Покровськ на 2020 рік» (із змінами)  

міського бюджету 

15. 

Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення 

платежів тільки в межах бюджетних  асигнувань, встановлених 

кошторисами, враховуючи необхідність виконання бюджетних 

забов’язань минулих років, довгострокових забов’язань за 

енергосервісом, узятих на облік управлінням Державної 

казначейської служби України у м. Покровську Донецької 

області 

Протягом 2020 

року 

Головні розпорядники та  

одержувачі  коштів 

міського бюджету 

 

 

 

Керуючий справами виконкому   

міської ради             А. Жук 

 

 

План заходів щодо організації виконання рішення сесії міської ради від 20 грудня 2019 року № 7/72-1 «Про бюджет міста 

Покровськ на  2020 рік» підготовлено фінансовим управління Покровської міської ради Донецької області 

 

 

 

Начальник фінансового управління  

Покровської міської ради Донецької області       Ю. Порецька 

 


