УКРАЇНА
ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МІСЬКОГО ГОЛОВИ
від _24.03.2021__ № __117рг_
м.Покровськ

Про затвердження плану
заходів з удосконалення
фінансової діяльності
Покровської міської ради

Керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України від 21 травня 1997 року
№280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні (зі змінами), з метою
проведення оцінювання стану фінансової діяльності Покровської міської ради,
напрацювання змін до місцевих нормативних актів та впровадження нових
інструментів для підвищення рівня фінансового менеджменту та бюджетної
публічності в громаді:
1.
Затвердити план заходів з удосконалення фінансової діяльності
Покровської міської ради згідно з додатком.
2.
Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Фролова О.

Міський голова

Р. Требушкін

Додаток
до розпорядження міського голови

від _24.03.2021__ № __117рг_

ПЛАН
заходів з удосконалення фінансової діяльності
Покровської міської ради

№
1.

2.

3.

4.

5.

Відповідальний
виконавець
Забезпечити
періодичне
оприлюднення
Департамент
інформації про найбільших платників податків і
фінансовощоквартально економічної політики
найбільших боржників місцевого бюджету
та
управління
активами Покровської
міської
ради
Донецької області
Управління
інформаційної
та
внутрішньої політики
Забезпечити оприлюднення річних фінансових
Заступники міського
звітів всіх комунальних підприємств:
щорічно
голови
з
питань
діяльності виконавчих
- Звіт про фінансовий стан (баланс);
органів ради (згідно
- Звіт про фінансові результати (звіт про
розподілу обов’язків)
сукупний дохід);
Управління
- Звіт про рух грошових коштів;
інформаційної
та
- Звіт про власний капітал;
внутрішньої політики
Примітки до річної фінансової звітності.
Забезпечити
координацію
розробки
Заступники міського
комунальними підприємствами та подальшого
щорічно
голови
з
питань
оприлюднення планів розвитку та інвестиційних
діяльності виконавчих
планів
органів ради (згідно
розподілу обов’язків)
Управління
інформаційної
та
внутрішньої політики
Підготувати пропозиції до плану цифрової
Комунальна установа
трансформації громади для забезпечення
до
«Агентство розвитку
оперативного прийняття управлінських рішень 01.07.2021р. громади Покровської
на основі даних та вжити заходів для
міської ради»
впровадження
ІТ-рішень
для
соціальноекономічного аналізу території.
Розглянути можливість оновлення та промоції
Департамент
інвестиційного паспорту громади. Звернутись до
до
фінансовоміжнародних організацій та проектів МТД щодо 01.07.2021р. економічної політики
фінансування витрат на розробку, друк та
та
управління
поширення документу.
активами Покровської
міської
ради
Зміст заходу

Термін
виконання

№
6.

7.

8.

9.

Зміст заходу
Розробити та затвердити план заходів з
впровадження
та
застосування
ґендерно
орієнтованого підходу в бюджетний процес
громади з урахуванням етапів, визначених
пунктом 4 Методичних рекомендацій (наказ
Міністерства фінансів України від 02.01.2019
№1)
Забезпечити проведення ґендерного аналізу
бюджетних програм та використання його
результатів для підготовки проекту бюджету на
наступний бюджетний період

Розглянути можливість об’єднання ресурсів
громади з сусідніми громадами для спільного
економічного розвитку, зокрема на умовах
міжмуніципального співробітництва
Забезпечити періодичне проведення оцінювання
фінансової
діяльності
та
формування
рекомендацій
щодо
впровадження
нових
інструментів для підвищення рівня фінансового
менеджменту та бюджетної публічності в
громаді

Керуючий справами виконкому
ради

Термін
виконання
щорічно

щорічно

постійно

щорічно

Відповідальний
виконавець
Донецької області
Департамент
фінансовоекономічної політики
та
управління
активами Покровської
міської
ради
Донецької області
Департамент
фінансовоекономічної політики
та
управління
активами Покровської
міської
ради
Донецької області
Заступник
міського
голови
з
питань
діяльності виконавчих
органів ради Фролов
О.В.
Робоча
група
з
моделювання
фінансової діяльності
громади

А.Жук

