
  

 
 

УКРАЇНА 
 

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
від 15 вересня 2020 року смт. Печеніжин №240-д 

 

Про заходи щодо підготовки 

проекту селищного бюджету 

на 2021 рік 

Відповідно до вимог ст. 33, ст.75 Бюджетного кодексу України, проекту 
основних напрямів бюджетної політики на 2019-2021 роки, схваленого 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 №315-р, з метою 
формування збалансованих показників проекту селищного бюджету на 2021 рік 
та своєчасного внесення їх на розгляд та затвердження селищною радою: 

1. Утворити робочу групу з розгляду проекту селищного бюджету на 
2021 рік та затвердити її склад, що додається. 

1.1. Надати право керівнику робочої групи залучати до її роботи 
спеціалістів та керівників відповідних структурних підрозділів Печеніжинської 
селищної ради об’єднаної територіальної громади. 

2. Відділу фінансів виконавчого комітету Печеніжинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади (В. Досінчук) підготувати та довести до 
розпорядників селищного бюджету, у 2020 році, форми бюджетних запитів за 
програмно-цільовим методом та інструкцію щодо їх заповнення з урахуванням 
особливостей складання проекту селищного бюджету на 2021 рік. 

3. Розпорядникам селищного бюджету у 2020 році: 
- організувати складання бюджетних запитів на 2020 рік за програмно-

цільовим методом та надати їх відділу фінансів виконавчого комітету 

Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади у визначений 

термін; 
- переглянути мережу, штати і контингенти, що визначають обсяги 

витрат на утримання відповідних галузей на 2021 рік, та подати їх з детальними 
обґрунтуваннями відділу фінансів виконавчого комітету Печеніжинської 
селищної ради об’єднаної територіальної громади у визначені ним терміни для 
узагальнення; 

- забезпечити при розподілі видатків селищного бюджету дотримання 
принципів бюджетної системи, а саме: обґрунтованості, збалансованості, 
ефективності, результативності та цільового використання коштів. 

4. Відділу фінансів виконавчого комітету Печеніжинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади: 



- при формуванні проекту селищного бюджету неухильно дотримуватись 
положень бюджетного кодексу України; 

- відповідно до статей 93,101,103 та 104 Бюджетного кодексу України 
забезпечити укладання угод щодо передачі міжбюджетних трансфертів між 
відповідними бюджетами. 

5. Усім учасникам бюджетного процесу, з метою збалансування 
показників місцевих бюджетів на 2021 рік, забезпечити: 

- затвердження плану заходів на 2021 рік щодо збалансування селищного 
бюджету з урахуванням вимог постанов Кабінету Міністрів України від 
14.01.2015 р. №6 «Деякі питання надання освітньої субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам» (зі змінами), від 23.01.2015 №11 «Деякі питання 
надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам (зі 
змінами); 

- проведення оптимізації витрат розпорядників коштів селищного 
бюджету у 2021 році шляхом виключення непріоритетних та неефективних 
витрат, насамперед тих, що не забезпечують основних функцій і завдань 
відповідних розпорядників коштів у 2021 році; 

- здійснення бюджетними установами заходів, спрямованих на 
максимальну економію споживання енергоносіїв; 

- впорядкування чисельності працівників бюджетних установ, 
відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України та вжиття дієвих заходів 
щодо трансформування мережі бюджетних установ в установи нового типу, 
спроможності надати якісні послуги на рівні європейських стандартів; 

- перегляд місцевих цільових програм, затверджених селищною радою, у 
частині уточнення обсягів і джерел фінансування, інших показників виконання 
програм відповідно до реальних можливостей місцевого бюджету та з 
урахуванням результативності їх виконання у попередніх роках; 

- планування видатків на реалізацію програм, затверджених селищною 
радою, які матимуть максимальний ефект при мінімальних затратах; 

- недопущення включення до проекту селищного бюджету на 2021 рік 
видатків на програми, термін дії яких закінчується у 2020 році, у разі їх не 
затвердження чи пролонгації органом місцевого самоврядування на 2021 рік в 
установленому порядку; 

- планування капітальних видатків, виходячи із пріоритетності і 
обґрунтованості потреб, та спрямування таких коштів на реалізацію 
інвестиційних проектів та програм, які нададуть найбільший економічний 
ефект; 

- надання на вимогу відділу фінансів виконавчого комітету 

Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади у визначені 
терміни, детальної інформації з відповідним обґрунтуванням і пропозиціями; 

- затвердження селищного бюджету на 2021 рік до 25 грудня 2020 року 
(включно). 

6. Відділу фінансів виконавчого комітету Печеніжинської селищної ради 

об’єднаної територіальної громади (В. Досінчук): 
- провести наради з начальниками відповідних відділів та бухгалтерами з 

питань формування проекту селищного бюджету на 2020 рік; 
- провести обговорення проекту селищного бюджету з громадськістю та 



забезпечити висвітлення попередніх обсягів доходів і видатків бюджету на 
офіційному сайті Печеніжинської об’єднаної територіальної громади. 

7. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
розпорядження покласти на головного відповідального виконавця – відділ 
фінансів виконавчого комітету Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 
Печеніжинського селищного голови об’єднаної територіальної громади 

Михайла Стефанюка. 
 

 

 

Печеніжинський селищний голова ОТГ                                          І. В. Довірак 



 

Додаток 1 

до розпорядження Печеніжинської 
селищної ради об’єднаної 
територіальної громади 

від 15.09.2020 № 240-д 

 

СКЛАД  

робочої групи з розгляду проекту селищного бюджету на 2021 рік 

 

Стефанюк  
Михайло Ярославович 

- перший заступник селищного голови, голова 
робочої групи 
 

Досінчук  
Василь Іванович 

- начальник відділу фінансів Печеніжинської 
селищної ради, заступник голови робочої групи 
 

Мацьків  
Наталя Петрівна 

- головний спеціаліст відділу фінансів 
Печеніжинської селищної ради, секретар 
робочої групи 
 

Члени робочої групи 

Дудінчук 

Олександа Василівна 

- секретар Печеніжинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади 
 

Шупяк 

Роман Романович 

- керуючий справами виконавчого комітету 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади 
 

Бакай  
Ярослав Федорович 

- депутат від виборчого округу №2; голова 
постійної комісії з питань планування, фінансів, 
бюджету та соціально-економічного розвитку 
 

Якубенко 

Світлана Степанівна  
- депутат від виборчого округу №15; в. о. 
начальника відділу культури, голова постійної 
комісії з питань освіти, культури, молоді, 
фізкультури і спорту, охорони здоров’я та 
соціального захисту населення 
 

Кузьмак 

Мирослав Васильович 

- депутат від виборчого округу №20; голова 
постійної комісії з питань прав людини, 
законності, депутатської діяльності і етики, 
промисловості, підприємництва, транспорту, 
зв’язку та сфери послуг 
 

Котів 

Іван Миколайович 

- депутат від виборчого округу №14; голова 
постійної комісії з питань житлово-

комунального господарства та комунальної 
власності, питань містобудування, будівництва, 
земельних відносин та охорони природи 



Олексіїшин 

Оксана Михайлівна 

- головний бухгалтер відділу бухгалтерського 
обліку та звітності виконавчого комітету 
Печеніжинської селищної ради об’єднаної 
територіальної громади 
 

Кобацький 

Володимир Петрович 

- начальник відділу ЖКГ, інвестицій та 
соціально-економіного розвитку виконавчого 
комітету Печеніжинської селищної ради 
об’єднаної територіальної громади 
 

Яворський  
Михайло Тарасович 

- начальник відділу освіти, молоді та спорту 

виконавчого комітету Печеніжинської селищної 
ради об’єднаної територіальної громади 
 

Перегінчук 

Василь Іванович 

- головний спеціаліст відділу земельних 
відносин виконавчого комітету Печеніжинської 
селищної ради об’єднаної територіальної 
громади 
 

Свищук  
Оксана Василівна 

- спеціаліст І категорії відділу фінансів 
виконавчого комітету Печеніжинської селищної 
ради об’єднаної територіальної громади 
 

Семенович  
Іванна Іванівна 

- начальник відділу соціальної роботи 

виконавчого комітету Печеніжинської селищної 
ради об’єднаної територіальної громади 

 

 

 

Начальник відділу фінансів  
виконавчого комітету  
Печеніжинської селищної ради  
об’єднаної територіальної громади                                           Василь Досінчук 
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