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УКРАЇНА

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БОГОДУХШСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 23 квітня 2021 року Валки №195

Про затвердження плану заходів 
на 2021 рік щодо наповнення 
міського бюджету 
територіальної громади, 
економного і раціонального 
використання бюджетних 
коштів у процесі виконання 
міського бюджету

Відповідно до статей 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 78 Бюджетного кодексу України, керуючись 
постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про 
ефективне використання державних коштів» (із змінами), з метою організації 
роботи із забезпечення виконання дохідної частини міського бюджету та 
збільшення надходжень до нього, економного і раціонального використання 
бюджетних коштів у 2021 році:

1. Затвердити план заходів на 2021 рік щодо наповнення міського бюджету 
територіальної громади, економного і раціонального використання бюджетних 
коштів у процесі виконання міського бюджету (далі -  План заходів), що 
додається.

2. Керівникам структурних підрозділів міської ради, визначених у Плані 
заходів, забезпечити в межах повноважень виконання Плану заходів.

3. Фінансовому управлінню міської ради (Ларисі ЛЕВЧУК) інформувати 
про виконання Плану заходів міського голову та Департамент фінансів 
Харківської обласної державної адміністрації щокварталу до 15 числа місяця, 
наступного за звітним періодом.

Місь

даного розпорядження залишаю за собою.

Валерій СКРИПШЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови 
від 23 квітня 2021 року № 195

ПЛАН ЗАХОДІВ на 2021 рік 
щодо наповнення міського бюджету територіальної громади, 
економного і раціонального використання бюджетних коштів 

у процесі виконання міського бюджету

№№
п/п

Зміст заходу Відповідальні за 
виконання

Термін
виконання

1 2 3 4
1. Забезпечити виконання показників дохідної частини міського бюджету 

територіальної громади на 2021 рік, виявляти та використовувати всі наявні 
резерви збільшення надходжень

ГУДПСу 
Харківській області, 
Банківська ДІЙ

Протягом
року

2. Забезпечити ефективну роботу комісії з питань забезпечення своєчасності і 
повноти сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету 
Валківської міської територіальної громади та проведення їх засідань не рідше 
одного разу на місяць.

ГУДПСу 
Харківській області, 
Валківська ДНІ

Щомісячно до 
10 числа

3. Здійснювати моніторинг стану погашення підприємствами, установами та 
організаціями податкового боргу до місцевих бюджетів, результати якого 
розглядати на засіданнях комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти 
сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів до бюджету Валківської 
міської територіальної громади

Фінансове управління 
Валківської міської 
ради

Протягом
року

4. Проводити моніторинг надходжень податків і зборів у розрізі видів платежів, 
аналізувати випадки зниження надходжень та вживати відповідні заходи щодо 
збільшення надходжень місцевих бюджетів

Фінансове управління 
Валківської міської 
ради

Протягом
-року
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1 2 3 4
5. Надавати інформацію на запит виконавчого комітету Валківської міської ради у 

розрізі платників податків -  юридичних осіб, які сплачують податки.
Забезпечити своєчасне надання інформації з питань, що виникають під час 
формування і виконання місцевого бюджету

ГУДПСу 
Харківській області, 
Валківська ДІД

6. Організувати проведення системної роз’яснювальної роботи серед :
- платників податків з питання соціальної значимості добровільної і своєчасної 
сплати податків до бюджету, змін до податкового законодавства та підвищення 
розміру заробітної плати;

Сектор з питань 
організаційно- 
інформаційного 
забезпечення та 
зв’язків 3 
громадкістю

Протягом
року

7. Проводити комплекс дієвих заходів щодо скорочення податкового боргу зі сплати 
податків і зборів до міського бюджету

Рекомендувати ГУ 
ДПС у Харківській 
області, Валківська
дій

Протягом
року

8. Проводити роботу стосовно виявлення відокремлених підрозділів підприємств та 
організацій, які не сплачують податки до міського бюджету

Рекомендувати 
Валківській районній 
філії Харківського 
обласного центру 
зайнятості

Протягом
року

9. Проводити роботу щодо додержання державних мінімальних гарантій оплати 
праці, повноти і своєчасності виплати заробітної плати та сплати до бюджету 
податку на доходи фізичних осіб, ініціювати звернення до Головного управління 
Держпраці у Харківській області в разі наявних фактів «тіньової зайнятості» і 
випадків порушень законодавства про працю

Рекомендувати 
Валківській районній 
філії Харківського 
обласного центру 
зайнятості
Фінансове управління 
Валківської міської 
ради, відділ 
економічного 
розвитку та

Протягом
року



з

1 2 3 4
інвестицій 
Банківської міської 
ради
ГУ Держпраці у 
Харківській області 
(за зверненням)

10. Вжити заходів щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати на 
підприємствах, організаціях та установах комунальної власності із одночасним 
перерахуванням податку на доходи фізичних осіб до міського бюджету, а також 
не допускати несвоєчасної виплати в подальшому

Управління 
соціального захисту 
населення 
Банківської міської 
ради

Протягом
року

11. Вживати заходів щодо дотримання норм законодавства суб’єктами 
господарювання стосовно повного та своєчасного проведення розрахунків з 
власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних 
часток (паїв), майна та майнових часток (паїв) і відповідного перерахування до 
місцевих бюджетів податку на доходи фізичних осіб

Валківська ДНІ, 
відділ земельних 
відносин та екології

Протягом
року

12. Посилити роботу щодо попередження та виявлення порушень законодавства у 
сфері земельних відносин

Відділ земельних 
відносин та екології, 
юридичний відділ 
Банківської міської 
ради

Протягом
року

13. Своєчасно проводити перегляд діючих договорів оренди земельних ділянок, 
зокрема у частині приведення розміру орендної плати у відповідність до вимог 
Податкового кодексу України

Відділ земельних 
відносин та екології, 
юридичний відділ 
Банківської міської 
ради

Протягом
року

14. Розглядати питання щодо припинення права користування земельними ділянками 
у випадку систематичної несплати земельного податку або орендної плати за 
землю з метою передачі їх у користування платоспроможним суб’єктам

Відділ земельних 
відносин та екології, 
юридичний відділ

Протягом
року
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господарювання. Банківської міської 

ради
15. Забезпечити контроль за виконанням умов договорів купівлі-продажу земельних 

ділянок, своєчасним та в повному обсязі надходженням коштів до міського 
бюджету. При укладанні нових договорів купівлі-продажу земельних ділянок 
виважено підходити до здійснення розрахунків із розстроченням платежу

Відділ земельних 
відносин та екології, 
фінансове управління 
Валківської міської 
ради

Протягом
року

16. Вживати заходів у межах компетенції щодо прискорення паспортизації, 
інвентаризації та укладання нових договорів оренди водних об’єктів (за межами 
населених пунктів), що не використовуються, та привести у відповідність до 
чинного законодавства діючі договори оренди водних об’єктів, зокрема у частині 
приведення розміру орендної плати у відповідність до вимог чинного 
законодавства

Відділ земельних 
відносин та екології 
Валківської міської 
ради

17. Переглянути ставки місцевих податків і зборів з урахуванням чинних норм 
Податкового кодексу України, а також проаналізувати доцільність надання пільг 
зі сплати місцевих податків і зборів

Фінансове управління 
Валківської міської 
ради

Протягом
року

18. Забезпечити підвищення ефективності діяльності та використання майна 
підприємств, що належать до комунальної власності; посилення контролю за 
своєчасним перерахуванням орендної плати до міського бюджету та погашення 
орендарями заборгованості з плати за оренду майна, що належить до комунальної 
власності, а також вжити заходів щодо забезпечення ефективного управління 
підприємствами комунальної власності

Відділ комунальної 
власності Валківської 
міської ради

Протягом
року

19. Інформувати Валківську міську раду про вжиті заходи щодо скорочення 
податкового боргу

Валківська ДНІ Щоквартально 
до 15 числа

20. Вжити заходів щодо безумовного виконання вимог статті 77 Бюджетного кодексу 
України в частині врахування в першочерговому порядку потреби в коштах:

на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 
чинним законодавством умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 
плати;

Г оловні
розпорядники коштів 
міського бюджету

При
затвердженні 
бюджету та 
протягом року
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1 2 3 4
на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, 

водовідведення, природний газ, що споживаються бюджетними установами, та за 
отримані послуги зв’язку

21. Забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову 
енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, інші енергоносії, 
комунальні послуги та послуги зв’язку та укладання договорів за кожним видом 
відповідних послуг

Керівники 
бюджетних установ, 
розпорядники 
бюджетних коштів

Протягом
року

22. Забезпечити виконання заходів з енергозбереження з метою зменшення витрат на 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв для кожного розпорядника або 
одержувача бюджетних коштів

Керівники 
бюджетних установ, 
розпорядники 
бюджетних коштів

Протягом
року

23. Забезпечити під час виконання бюджету проведення своєчасної та у повному 
обсязі оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії 
та комунальні послуги, не допускаючи будь якої простроченої заборгованості.

Керівники 
бюджетних установ, 
розпорядники 
бюджетних коштів

Протягом
року

24. Спрямовувати понадпланові обсяги власних надходжень у першу чергу на 
погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну плату, 
комунальних послуг та енергоносіїв

Фінансове управління 
Валківської міської 
ради

Протягом
року

25. Здійснювати управління бюджетними коштами в межах установлених бюджетних 
повноважень із забезпеченням ефективного та раціонального використання 
бюджетних коштів, належної організації та координації роботи розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів. 
Забезпечувати дотримання суворої фінансово-бюджетної дисципліни,вимог 
чинного законодавства України при проведенні закупівель товарів, робіт і послуг 
за рахунок бюджетних коштів.
Запобігати порушенням, що призводять до втрат фінансових ресурсів і майна.

Керівники 
бюджетних установ, 
розпорядники 
бюджетних коштів

Протягом
року

26. Забезпечити у межах компетенції мінімізацію витрат на службові відрядження 
шляхом оптимізації кількісного складу відряджених працівників

Керівники 
бюджетних установ, 
розпорядники

Протягом
року
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бюджетних коштів

27. Упорядкувати структуру штатної чисельності працівників у межах затверджених 
асигнувань на оплату праці, не допускаючи збільшення такої чисельності, крім 
випадків, пов’язаних із збільшенням кількості одержувачів відповідних послуг 
для задоволення суспільних потреб, а також перерозподілу штатної чисельності в 
межах одного типу закладів та головного розпорядника бюджетних коштів.

Керівники 
бюджетних установ, 
розпорядники 
бюджетних коштів

Протягом
року

28. Здійснювати фактичні видатки на заробітну плату, включаючи видатки на премії 
та інші види винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної 
плати, затвердженого в кошторисах і планах використання бюджетних коштів; 
за наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, а 
також за спожиті енергоносії розпорядникам коштів не брати бюджетні 
зобов’язання по загальному фонду та не здійснювати платежі за іншими 
заходами, пов’язаними з функціонуванням бюджетних установ /крім захищених 
видатків/, до погашення такої заборгованості

Керівники 
бюджетних установ, 
розпорядники 
бюджетних коштів

Протягом
року

29. Розробляти проекти нових цільових програм та вносити зміни до існуючих 
цільових програм відповідно до реальних фінансових можливостей міського 
бюджету та з урахуванням результативності їх виконання у минулі роки. 
Забезпечити оптимізацію та впорядкування діючих програм, що фінансуються за 
рахунок коштів міського бюджету, шляхом визначення пріоритетних завдань і 
заходів

Структурні 
підрозділи 
Валківської міської 
ради

Протягом
року

ЗО. Вжити заходів у межах компетенції щодо оптимізації мережі та штатів установ та 
приведення її у відповідність до наявного фінансового ресурсу міського бюджету 
із збереженням належного рівня надання публічних послуг

Структурні 
підрозділи 
Валківської міської 
ради

Протягом
року

31. Здійснювати постійний моніторинг надходжень коштів з державного бюджету, 
середнього рівня заробітної плати працівників закладів охорони здоров’я 
комунальної власності, що уклали договір на оплату послуг з Національною 
службою здоров’я України. Надавати фінансову підтримку закладам за умови 
наявності коштів з урахуванням проведеного моніторингу.

Фінансове управління 
Валківської міської 
ради,
КНП «Валківська 
центральна районна

Протягом
року
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лікарня», КНП 
«Валківський центр 
ПМСД»

Начальник фінансового управління 
міської ради Лариса ЛЕВЧУК


