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Звіт  

 про  роботу фінансового  управління  за  2017 рік 
 

          У відповідності Положення та Плану роботи фінансовим управлінням 

міської ради, в межах визначених функцій і завдань протягом звітного періоду:  

 

Складено зведений річний звіт за 2016 рік з додатками, розшифровками, 

пояснювальною запискою про виконання міського бюджету по всіх кодах 

тимчасової та економічної класифікації видатків (в тому числі за галузями) та 

проведений його захист в департаменті фінансів Тернопільської ОДА. 

 

Подано до департаменту фінансів Тернопільської ОДА річний звіт по мережі, 

штатах і контингентах за 2016 рік та зведення бюджету міста на 2017 рік з 

додатками, розшифровками та пояснювальною запискою. 

 

Складено річний звіт за 2016 рік, місячні і квартальні звіти про виконання 

кошторису витрат на утримання фінансового управління за 2017 рік та подано 

їх в УДКСУ у Чортківському районі. 

 

Сформовано та доведено головним розпорядникам коштів лімітні довідки про 

бюджетні асигнування на 2017 рік. 

 

Щотижнева підготовка та подання на сайт міської ради в розділі «Бюджет міста 

Чорткова» інформацій про надходження та використання коштів міського 

бюджету.  

 

Для обліку коштів міського бюджету в УДКСУ у Чортківському відкрито 59 

доходних рахунків та 34 видаткових. 

 

Затверджено помісячний розпис доходів бюджету на 2017 рік та внесено 

протягом року 87 довідок змін  до початкових планових показників. 

 



У звітному періоді – 2017 році введено в програму ІАС «Місцеві бюджети рівня 

міста, району» 20 тимчасових та 66 постійних кошториси, стільки ж планів 

асигнувань і зведень показників спецфонду.  

 

Перевірено та внесено в програму  ІАС «Місцеві бюджети рівня міста, району» 

1 731 довідку про зміни до кошторисів установ, зміни до помісячного плану 

асигнувань та довідок до річного розпису бюджету по загальному та 

спеціальному фондах. 

 

Підготовлено 49 наказів з кадрових питань, 74 накази з основної діяльності 

управління, в тому числі  про затвердження паспортів бюджетних програм на 

2017 рік та внесення змін до них (викладення в новій редакції) -  67. 

 

Перевірено та затверджено 47 паспортів бюджетних програм  на 2017 рік та 301 

- викладених у  новій редакції. 

 

Проведено внесення змін до бюджету міста за рахунок вільних залишків 

бюджетних коштів станом на 01.01.2017 року, трансфертів з державного 

бюджету та в межах кошторисних призначень. 

 

Забезпечено протягом року відповідність розпису міського бюджету 

встановленим бюджетним призначенням. 

 

Постійно проводився аналіз використання бюджетних коштів та забезпеченості 

видатків бюджету. 

 

Щоденно опрацьовувались казначейські виписки щодо надходжень міського 

бюджету в розрізі платників податків. 

 

Опрацьовано, зареєстровано та відправлено до УДКСУ у Чортківському районі 

131 висновок Чортківської ОДПІ по поверненні доходів міського бюджету. 

 

Для забезпечення клірингових розрахунків по пільгах та субсидіях 

підготовлено та направлено до департаменту фінансів 24 зведених реєстри актів 

звірки, по яких надійшло 66 939,9 тис. грн. державних субвенцій, в тому числі 

4 414,7 тис. грн. грошовими коштами.  

 

Щоденно проводився розподіл коштів міського бюджету та підготовка 

розпоряджень на фінансування головних розпорядників бюджетних коштів. 

 

Щомісячно (15 числа та в останній день місяця) для проведення звірки з 

УДКСУ у Чортківському районі та Департаментом фінансів Тернопільської 

ОДА формувались розписи міського бюджету за загальним та спеціальним 

фондами по всіх кодах функціональної та економічної класифікації за 

головними розпорядниками коштів. 



 

Здійснювався бухгалтерський облік фінансово-господарської діяльності 

фінансового управління.  

 

Підготовлено проекти рішень виконавчого комітету щодо схвалення 

індикативних показників на 2018-2019 роки, проекти рішень  міської ради про 

здійснення запозичення до бюджету міської ради та пакет фінансових 

документів для отримання зовнішнього запозичення шляхом отримання 

кредиту (позики) від міжнародних фінансових організацій. 

 

Підготовлено та  направлено до Міністерства фінансів України пакет 

документів  щодо погодження обсягу та умов здійснення місцевого 

запозичення. 

 

Укладено кредитний договір з Північною  екологічною  фінансовою корпорації  

(НЕФКО) про отримання  у 2018 році кредиту в сумі 8,0 млн. грн. для 

впровадження енергоефективних технологій і заходів з термомодернізації 

будівлі ЗОШ № 5. 

 

Відповідно до абзацу другого частини восьмої статті 16 Бюджетного кодексу 

України, розроблено Порядок  розміщення тимчасово вільних коштів міського 

бюджету та прийнято  рішення вісімнадцятої  сесії Чортківської міської ради 7 

скликання від 10 лютого 2017 року «Про розміщення тимчасово вільних коштів 

міського бюджету». Відповідно до  вказаного рішення фінансовим управлінням 

підготовлено пакет документів, який направлено визначеним установам банків 

та  проведено засідання комісії з відбору банків для розміщення тимчасово 

вільних коштів. Однак, через відсутність таких коштів міського бюджету, 

розміщень на вкладні (депозитні) рахунки  банків не здійснювалось. 

 

Розроблений План заходів щодо наповнення міського бюджету, економного та 

раціонального використання бюджетних коштів, дотримання суворої 

бюджетної дисципліни, упорядкування мережі бюджетних установ, які 

фінансуються за рахунок коштів міського бюджету у 2017 році (затверджено 

розпорядженням міського голови від 16.01.2017 № 7 – од). 

 

Щоквартальної проводилась підготовка та надання інформації до департаменту 

фінансів Тернопільської ОДА про хід виконання  вказаних вище Заходів. 

 

Підготовлено 17 проектів рішень сесій міської ради щодо внесення змін до 

бюджету, 14 – щодо передачі коштів до інших бюджетів та 18 угод про 

приймання-передачу коштів, 6 проектів рішень виконавчого комітету міської 

ради та 11 розпоряджень міського голови щодо бюджетного процесу. 

 

Протягом року працівниками управління зареєстровано та опрацьовано 830 

вхідних документів, в тому числі від Тернопільської ОДА, Тернопільської  



обласної ради, департаменту фінансів Тернопільської ОДА, УДКСУ у 

Чортківському районі, Чортківської  РДА та районної ради, головних 

розпорядників коштів міського бюджету, інших установ та організацій міста.       

 

На виконання робочого плану управління, завдань Міністерства фінансів 

України, департаменту фінансів Тернопільської ОДА, з метою підготовки звітів 

та аналізу підготовлено 203 інформації щодо забезпечення бюджетного 

процесу. 

Надавались інформації на виконання розпорядчих документів для Асоціації 

міст України. 

 

Проводилась підготовка та друк відповідних матеріалів на засідання постійної 

комісію міської ради з бюджетно-фінансових, економічних питань, 

комунального майна та інвестицій. 

 

Проведена робота по підготовці проекту бюджету міста на 2018 рік  та  

наступні за плановим два бюджетні періоди: 

 

Складено інструкцію з підготовки  бюджетних запитів на 2018 рік та наступні  

два бюджетні періоди. 

  

Підготовлено та видано наказ від 19 вересня 2017 року № 41-од про  

затвердження Інструкції та доведення її до головних  розпорядників  коштів 

бюджету. 

 

Проведено наради з головними розпорядниками та одержувачами коштів 

міського бюджету   щодо  програмно-цільового методу формування бюджету 

міста, організації складання проекту бюджету на 2018 рік, звітів про виконання 

паспортів бюджетних програм за 2017 рік та ознайомлення з  нормативно-

правовими актами, які набудуть чинності з 01.01.2018. 

 

Підготовлено та направлено листи: 

головним розпорядникам бюджетних коштів 

щодо надання прогнозних обсягів власних надходжень бюджетних  установ 

14.08.2017 № 02-04/198; 

щодо надання потреби в коштах на 2018 рік та  наступні за плановим два 

бюджетні періоди по загальному та спеціальному фондах, у відповідності до 

роз’яснень Міністерства фінансів України 15.09.2017 № 02-04/225; 

 

начальнику відділу містобудування, архітектури та капітального 

будівництва Глущук У.І.  щодо прогнозних обсягів надходжень коштів 

пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту на 2018 та 

наступні за плановим два бюджетні періоди 14.08.2017 № 02-04/ 200;  

 



начальнику відділу земельних ресурсів та охорони навколишнього 

середовища Губ’як Р.Т. щодо прогнозних обсягів надходжень  коштів від 

продажу землі на 2018 рік та наступні за плановим два бюджетні періоди 

14.08.2017 № 02-04/201; 

 

начальнику відділу з економічного розвитку та комунальної власності 

Олійник Н.М. щодо прогнозних обсягів надходжень  коштів від відчуження 

майна, що перебуває в комунальній власності міста  на 2018 рік та наступні 

за плановим два бюджетні періоди 14.08.2017 № 02-04/ 202; 

 

начальнику управління освіти, молоді та спорту Поліщук Л.М. 

щодо доведеного обсягу освітньої  субвенції  19.09.2017 № 02-04/229; 

 

Проведена робота з підготовки інформації до проекту міського бюджету на 

2018 рік (складено таблиці): 

динаміка надходжень міського бюджету за 2014 –2016 роки, очікувані у 2017, 

проект на 2018 рік та наступні за плановим 2018-2019 роки; 

проект видаткової частини міського бюджету на 2018 рік; 

перелік міських  програм; 

перелік об`єктів, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів 

бюджету розвитку (капітальні видатки). 

 

Проведено аналіз 52 бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками   

коштів, з метою формування проекту бюджету на 2018 рік.  

 

Підготовлено та подано на схвалення виконавчого комітету та на розгляд  

міської ради проект рішення «Про міський бюджет на 2018 рік» та 6 додатків 

до нього. 

 

Сформовано та доведено головним розпорядникам коштів лімітні довідки про 

бюджетні асигнування на 2018 рік.  

 

Підготовлено презентацію «Бюджет – 2018» та розміщено на офіційному сайті 

міської ради.  

 

 

 

 

 

Начальник  фінансового  управління 

міської ради                                                    Н.І.Бойко 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


