
УКРАЇНА 
Бурштинська міська рада 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від о  м.Бурштин № -? С

Про заходи щодо наповнення 
бюджету міста Бурштнна, 
дотримання жорсткого режиму •••  ̂ • економії бюджетних коштів та 
посилення фінансово-бюджетної 
дисципліни на 2015 рік

Відповідно до Закону України «Про внесення змін та визнання 
такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» від
28.12.2014 року № 76-VIII, постанов Кабінету Міністрів України від
14.01.2015 року № 6 «Деякі питання надання освітйьої субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам», від 14.01.2015 року № 7 «Деякі 
питання надання субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного 
бюджету місцевим бюджетам», від 23.01.2015 року № 11 «Деякі питання 
надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», від
01.03.2014 року № 65 «Про економію державних коштів та недопущення 
втрат бюджету» (зі змінами) та з метою забезпечення відповідності 
повноважень щодо здійснення витрат бюджету обсягу надходжень до 
бюджету на відповідний період, проведення своєчасної та у повному обсязі 
оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та 
комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами:

1. Затвердити заходи щодо наповнення бюджету міста Бурштина, 
дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення 
фінансово-бюджетної дисципліни на 2015 рік, що додаються.

2. Структурним підрозділам міської ради забезпечити безумовне 
виконання заходів, передбачених цим розпорядженням.



3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця -  
фінансовий відділ Бурштинської міської ради(0. Петровська)

4. Співвиконавцям розпорядження надавати головному 
відповідальному виконавцю щомісячно до 12 числа місяця, наступного за 
звітним, інформацію про виконання заходів для узагальнення та 
інформування міського голови щопівроку до 23 числа місяця, наступного за 
звітним. 4

5. Контроль за виконанням розпорядження залишити за собою.

Міський голова Петро Курляк



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до розпорядження міського голови 
«Про заходи щодо наповнення міського бюджету , дотримання 
жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення 
фінансово-бюджетної дисципліни на 2015 рік»

і

1. Обгрунтування необхідності прийняття розпорядження.

Проект розпорядження розроблений для запобігання виникненню 
ризиків розбалансування міського бюджету у процесі їх виконання, 
створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, стипендій, 
пенсій, інших соціальних виплат, економного і раціонального 
використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної 
дисципліни.

2. Мета і шляхи її досягнення.

Забезпечення протягом 2015 року збалансованості міського 
бюджету, створення умов для своєчасної виплати заробітної плати 
працівникам бюджетних установ, оплати за спожиті ними енергоносії та 
комунальні послуги, стипендій, пенсій, інших соціальних виплат, 
напрацювання шляхів оптимізації видатків бюджетних установ, 
економного і раціонального використання бюджетних коштів та посилення 
фінансово-бюджетної дисципліни.

3. Правові аспекти.

1. Бюджетний кодекс України;
2. Постанов Кабінету Міністрів України від 01.03.2014 року № 65 

«Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», від
14.01.2015 року № 6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам», від 14.01.2015 року № 7 «Деякі 
питання надання субвенції на підготовку робітничих кадрів з державного 
бюджету місцевим бюджетам», від 23.01.2015 року № 11 «Деякі питання 
надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам»;

3. Фінансово-економічне обгрунтування.
Здійснення у 2015 році своєчасного та в повному обсязі 

фінансування видатків міського бюджету на захищенні статті бюджету, та 
недопущення виникнення простроченої заборгованості із виплати 
заробітної плати працівникам бюджетних установ.

4. Позиція заінтересованих органів.
Розпорядження стосується сфери діяльності , виконавчого органу 

міської ради, головних розпорядників коштів міського бюджету, державної



податкової інспекції у Галицькому районі Головного управління ДФС в 
Івано-Франківській в області.

6. Регіональний аспект.

Розпорядження регламентує роботу виконавчого органу міської ради 
стосовно планування та виконання показників міського бюджету, 
забезпечення економного і раціонального використання бюджетних 
коштів.

і
7. Громадське обговорення.

Не потребує проведення громадського обговорення.
8. Прогноз результатів.

Буде вжито вичерпних заходів щодо посилення контролю за 
дотриманням вимог Бюджетного кодексу України, нормативно-правових 
актів Кабінету Міністрів України для запобігання виникненню ризиків 
розбалансування міського бюджету у процесі їх виконання, створення 
умов для своєчасної виплати заробітної плати, стипендій, пенсій, інших 
соціальних виплат, економного і раціонального використання бюджетних 
коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни.

Начальник 
фінансового відділу



ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядження міського голови
ВІД О  ^

Заходи
щодо наповнення міського бюджету, дотримання жорсткого режиму 

економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни йа 2015 рік

№
з/п

Зміст заходу Виконавці Термін
виконання

1 2 3 4
1. Забезпечити виконання затверджених міською радаю 

показників по доходах міського бюджету, комплексно 
задіявши усі потенційні джерела їх наповнення

Державна податкова інспекція у 
Г алицькому районі Г оловного 
управління ДФС в Івано- 
Франківській в області, виконком 
Бурштинської міської ради .

Впродовж 
2015 року

2. Вжити заходів щодо залучення додаткових джерел 
надходжень до міського бюджету, у тому числі за рахунок 
детінізації економіки у розмірі не менше як 2 відсотки доходів 
загального фонду, а саме:

Державна податкова інспекція у 
Г алицькому районі Г оловного 
управління ДФС в Івано- 
Франківській в області, виконком 
Бурштинської міської ради .

Впродовж 
2015 року

2.1. Забезпечити проведення відповідно до ризикоорієнтованої 
системи документальних перевірок суб’єктів господарювання 
на предмет повноти розрахунків з бюджетом

Державна податкова інспекція у 
Г алицькому районі Г оловного 
управління ДФС в Івано- 
Франківській в області

«

Впродовж 
2015 року

►



1 2 3 4
2.2. Створити комісію з легалізації заробітної плати та робочу 

групу з питань погашення заборгованості із заробітної плати 
та забезпечити ефективну їх роботу для забезпечення 
своєчасності і повноти сплати податків до бюджетів

Відділ соціального захисту 
населеня Бурштинської міської 
ради, державна податкова 
інспекція у Г алицькому районі 
Г оловного управління ДФС в 
Івано-Франківській в області,
виконком міської ради

До 1
березня 
Впродовж 
2015 року

2.3. Вжити комплекс заходів, спрямованих на легалізацію 
заробітної плати та дотримання на підприємствах усіх форм 
власності, в установах та організаціях законодавства про 
працю щодо оформлення трудових відносин з найманими 
працівниками, додержання мінімальних гарантій оплати 
праці, скорочення кількості платників, які нараховують 
заробітну плату нижче встановленого законодавством 
мінімального рівня, повноти та своєчасності виплати 
заробітної плати та сплати до бюджету податку на доходи 
фізичних осіб

Державна податкова інспекція у 
Г алицькому районі Г оловного 
управління ДФС в Івано- 
Франківській в області , відділ 
соціального захисту населеня 
Бурштинської міської ради, 
виконком Бурштинської міської 
ради

Впродовж 
2015 року

2.4. Провести відповідну роботу щодо повноти декларування 
фізичними особами доходів, отриманих на території України 
та за її межами

Державна податкова інспекція у 
Г алицькому районі Г оловного 
управління ДФС в Івано- 
Франківській в області

Впродовж 
2015 року

2.5. Вжити визначені чинним законодавством заходи щодо 
погашення податкового боргу по платежах, що зараховуються 
до місцевих бюджетів та активізувати відповідну претензійно- 
позовну роботу з ліквідації заборгованості зі сплати податків 
та зборів

Державна податкова інспекція у 
Г алицькому районі Г оловного 
управління ДФС в Івано- 
Франківській в області, виконком 
Бурштинської міської ради .

«

Впродовж 
2015 року

>



1 2 3 4
2.6. Здійснити аналіз затверджених органом місцевого 

самоврядування рішення щодо встановлення місцевих 
податків і зборів, визначених статтею 7 Податкового кодексу 
з дотриманням критеріїв, встановлених розділом XII цього 
кодексу для * відповідного місцевого податку чи збору та 
акцизного податку в частині реалізації суб'єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

Державна податкова інспекція у 
Г алицькому районі Г оловного 
управління ДФС в Івано- 
Франківській в області

До 1 липня 
2015 року

2.7. Провести інвентаризацію рішення міської ради щодо надання 
пільг зі сплати податків і зборів та доцільності їх надання

Виконком міської ради До 1 липня 
2015 року

3. Забезпечити дотримання вимоги частини четвертої статті 77 
Бюджетного кодексу України щодо врахування у відповідних 
місцевих бюджетах у першочерговому порядку потреби Б 

коштах на оплату праці працівників бюджетних установ 
відповідно до встановлених законодавством умов оплати 
праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на 
проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні 
послуги, які споживаються бюджетними установами

Виконком міської ради, 
головні розпорядники коштів

Впродовж 
2015 року

4. Забезпечити під час виконання міського бюджету проведення 
своєчасної та у повному обсязі оплати праці працівників 
бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та комунальні 
послуги, які споживаються бюджетними установами, не 
допускаючи простроченої заборгованості з таких виплат

Виконком міської ради 
головні розпорядники коштів

«

Впродовж 
2015 року

> >



1 2 3 4
5. Здійснювати планування та фінансування видатків із міського 

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

Головні розпорядники коштів Впродовж 
2015 року

6. Використання субвенцій (освітньої, медичної,) здійснювати в 
обсязі, передбаченому у Законі про Державний бюджет 
України на відповідний рік, з урахуванням вимог постанови 
Кабінету Міністрів України від 1 березня 2014р. №65 «Про 
економію державних коштів та недопущення втрат бюджету»

Головні розпорядники коштів Впродовж 
2015 року

7. Забезпечити укладення договорів за кожним видом 
енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами, у 
межах установлених відповідним розпорядником бюджетних 
коштів обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням 
необхідності дотримання жорсткого режиму економії 
бюджетних коштів

Головні розпорядники коштів До 1 березня 
2015 року

8. Розробити та затвердити на 2015 рік план заходів з 
енергозбереження із забезпеченням зменшення споживання 
бюджетними установами теплоенергоносіїв у натуральних 
показниках

Головні розпорядники коштів

*

До 1 квітня 
2015 року

) )



1 2 3 4
9. Розробити та затвердити на 2015 рік план заходів з погашення 

кредиторської заборгованості, яка склалась на 01.01.2015 року 
по загальному та спеціальному фондах міського бюджету, а 
також зменшення обсягу дебіторської заборгованості

Головні розпорядники коштів До 1 квітня 
2015 року

10. 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 місцевих бюджетів

Виконком міської ради , 
головні розпорядники коштів

Впродовж 
2015 року

11. Забезпечити виконання п.9 статті 51 Бюджетного кодексу 
України в частині спрямування коштів від перевиконання 
річних планових показників, встановлених рішеннями про 
відповідні бюджети по власних надходженнях бюджетних 
установ, у першу чергу, на погашення заборгованості з оплати 
праці, нарахувань на заробітну плату, стипендій, комунальних 
послуг та енергоносіїв

Головні розпорядники коштів Впродовж 
2015 року

12. Припинити здійснення витрат на проведення виставок, 
ярмарків, з’їздів, симпозіумів, конгресів, форумів за рахунок 
коштів загального фонду місцевих бюджетів. Забезпечити 
проведення таких заходів за рахунок внесків їх учасників, 
спонсорів, коштів спеціального фонду кошторису бюджетних 
установ, які беруть у них участь, та інших джерел, не 
заборонених законодавством

Головні розпорядники коштів

4

Впродовж 
2015 року



1 2 3 4
13. Здійснити заходи щодо удосконалення мережі міського 

методичного кабінету галузі освіти та скорочення видатків на 
його утримання

відділ освіти і науки Бурштинської 
міської ради

До 1 червня 
2015 року

14. Розробити конкретні заходи щодо визначення системних 
напрямків удосконалення мережі бюджетних установ, з 
урахуванням вимог абзацу 9 п.1 протокольного доручення 
Прем’єр-міністра України за підсумками селекторної наради 
від 14.01.2015р. №913/0/1-15.

Відділ освіти і науки, Бурштинська 
центральна міська лікарня, відділ 
соціального захисту населення, 
відділ культури , виконком 
Бурштинської міської ради

До 1 травня 
2015 року

15. Здійснити заходи щодо оптимізації видатків бюджетних 
установ, у відповідності з фінансовими ресурсами місцевих 
бюджетів, а саме:

Головні розпорядники коштів,
виконком Бурштинської міської 
ради

Впродовж 
2015 року

15.1. 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

Виконком Бурштинської міської 
ради,
головні розпорядники коштів,

Впродовж 
2015 року

15.2. Забезпечити мінімізацію витрат на службові відрядження Головні розпорядники коштів,
виконком виконком Бурштинської 
міської ради

Впродовж 
2015 року

15.3. Не допускати використання керівниками бюджетних установ, 
які фінансуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, 
більше одного легкового автомобіля, якщо інше не 
передбачено законом або актом Кабінету Міністрів України

Головні розпорядники коштів,
Виконком Бурштинської міської 
ради

»

Впродовж 
2015 року
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15.4. Припинити придбання автотранспортних засобів (крім 

спеціалізованих санітарних автомобілів екстреної медичної 
допомоги, шкільних автобусів, пожежних та спеціальних 
аварійно-рятувальних машин) мобільних телефонів, оплату 
мобільного зв’язку (крім проведення оплати витрат на 
послуги мобільного зв’язку з оповіщення керівників органів 
виконавчої влади, місцевого самоврядування про загрозу або 
виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку між 
оперативно-диспетчерською службою обласного центру 
екстреної медичної допомоги та медицини катастроф і 
бригадами швидкої медичної допомоги області)

Головні розпорядники коштів, 
Виконком Бурштинської міської 

ради

Впродовж 
2015 року

і

16. Забезпечити проведення системно-роз’яснювальної та 
організаційної роботи з місцевими органами виконавчої влади 
та органами місцевого самоврядування з питань 
впровадження змін до бюджетного та податкового 
законодавства

Державна податкова інспекція у 
Г алицькому районі Г оловного 
управління ДФС в Івано- 
Франківській в області, 
фінансовий відділ

Впродовж 
2015 року

17. Забезпечити належний внутрішній контроль за повнотою 
надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками 
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачами 
бюджетних коштів і витрачанням ними бюджетних коштів

Головні розпорядники коштів, Впродовж 
2015 року

18. Забезпечити дотримання суворої фінансово-бюджетної 
дисципліни, посилення роз’яснювальної роботи 3 
розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів та 
запобігання втратам фінансових ресурсів та майна

Головні розпорядники коштів, 
Виконком Бурштинської міської 
ради, фінансовий відділ

Впродовж 
2015 року

19. Заслуховувати на засіданнях виконавчого комітету міської 
ради питання щодо дотримання головними розпорядниками 
бюджетних коштів фінансово-бюджетної дисципліни

Виконком міської ради, 
головні розпорядники коштів,

Впродовж 
2015 року

Начальник фінансового відділу Ольга Петровська


