
                                                                                                               
УКРАЇНА 

 ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

ДЕРАЖНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

22 березня 2022 року                          Деражня                                         № 33 
   

Про   заходи   щодо наповнення   

місцевого бюджету, дотримання 

жорсткого режиму економії бюд- 

жетних коштів у 2022 році 

 

 Керуючись ст.26 п.23 ч.1 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розпорядженням голови Хмельницької облдержадміністрації від 

24.02.2022 року № 122/2022 - р,  підпункту 1 пункту 3 постанови Кабінету 

Міністрів України від 14 січня 2015 року № 6 «Деякі питання надання освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам», підпункту 1 пункту 3 

постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 року № 11 «Деякі 

питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам», підпункту 1 пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11 

жовтня 2016 року № 710 «Про ефективне використання державних коштів», з 

метою наповнення місцевого бюджету, отримання додаткових джерел 

надходжень до бюджету, у тому числі за рахунок детінізації економіки, 

запобігання виникненню ризиків розбалансування місцевого бюджету у процесі 

його виконання, створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, 

стипендій, пенсій, інших соціальних виплат, економного і раціонального 

використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної 

дисципліни у 2022 році, виконавчий комітет Деражнянської міської ради 

 

  ВИРІШИВ: 

 

           1. Затвердити: 

         - план  заходів щодо наповнення бюджету міської територіальної громади  

у 2022 році   та обсяг додаткових джерел надходжень до  бюджету у 2022 році 

(додаток 1); 

 

 - заходи щодо економного і раціонального використання коштів бюджету 

міської територіальної громади у 2022 році та показники щодо економного та 

раціонального використання коштів бюджету у 2022 році (додаток 2). 



2. Рекомендувати керівникам структурних підрозділів міської ради: 

1) забезпечити безумовне дотримання вимог статті 77 Бюджетного кодексу 

України щодо врахування в бюджеті міської територіальної громади у 

першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників 

бюджетних установ (відповідно до встановлених законодавством умов праці та 

розміру мінімальної заробітної плати) і на проведення розрахунків за 

енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами; 

 

2) спрямовувати (у разі невиконання статті 77 Бюджетного кодексу 

України)  вільні залишки коштів, кошти від перевиконання доходної частини 

бюджету МТГ та від перегляду не першочергових видатків на заробітну плату 

та енергоносії з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості 

за відповідними видатками. 

 

3. Структурним підрозділам міської ради забезпечити виконання заходів та 

щоквартально, до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати  

міську раду про результати проведеної роботи.  

 

4. Контроль за виконанням  рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                                  Андрій КОВПАК   


