
 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  
ГО ЛО В И   О Б ЛА С Н О Ї  Д Е Р ЖА В Н О Ї  А Д М І Н І С Т Р А Ц І Ї  

від 01 березня 2018 року № Р-117/0/3-18 

 
Про затвердження плану заходів 

на 2018 рік щодо наповнення місцевих 

бюджетів, ефективного використання 

бюджетних коштів  та посилення 

фінансово-бюджетної дисципліни 

 
Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись Законом 

України “Про місцеві державні адміністрації”, постановами Кабінету Міністрів 
України від 11 жовтня 2016 року № 710 “Про ефективне використання 
державних коштів” (зі змінами), від 14 січня 2015 року № 6 “Деякі питання 
надання освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” (зі 
змінами) та від 23 січня 2015 року № 11 “Деякі питання надання медичної 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам” (зі змінами), 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України від 19 січня 2011 року № 148-р 
“Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни” (зі змінами), від 
08 лютого 2017 року №142-р “Про схвалення Стратегії реформування системи 
управління державними фінансами на 2017 – 2020 роки”, на виконання рішення 
обласної ради від 01 грудня 2017 року № 268-11/VІІ “Про обласний бюджет на 
2018 рік” (зі змінами), з метою забезпечення належного виконання місцевих 
бюджетів та створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, 
стипендій, пенсій, інших соціальних виплат, ефективного використання  
бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни:  

 

1. Затвердити план заходів на 2018 рік щодо наповнення місцевих 
бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та посилення 
фінансово-бюджетної дисципліни (далі – План заходів), що додається. 

 

2. Зобов’язати голів райдержадміністрацій, рекомендувати міським 
головам та головам об’єднаних територіальних громад розробити, затвердити 
та розмістити на сайтах місцевих рад (адміністрацій) заходи щодо наповнення 
місцевих бюджетів, вишукання додаткових джерел надходжень до бюджетів, у 
тому числі за рахунок детінізації економіки, дотримання жорсткого режиму 
економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни. 

3. Визначити, що протягом бюджетного року пропозиції щодо внесення 

змін до постійного розпису асигнувань обласного бюджету на 2018 рік (разом з 



необхідними обґрунтуваннями) подаються головними розпорядниками коштів 

обласного бюджету – структурними підрозділами облдержадміністрації до 

департаменту фінансів облдержадміністрації за особистим підписом їх 

керівників та погодженням із заступником голови облдержадміністрації згідно з 

розподілом функціональних повноважень. 
 

4. Департаменту фінансів облдержадміністрації: 

4.1. З метою забезпечення своєчасного, раціонального та у повному обсязі 

використання коштів обласного бюджету: 

1) проводити фінансування видатків за рахунок власних доходів 

загального фонду  обласного бюджету відповідно до затвердженого 

помісячного розпису асигнувань, зокрема: 

видатки на заробітну плату з нарахуваннями – з урахуванням термінів її 

виплати; 

решта соціально захищених видатків – щодекадно, з урахуванням 

зареєстрованих фінансових зобов’язань та  залишків невикористаних коштів на 

рахунках розпорядників; 

інші видатки – щодекадно, з урахуванням зареєстрованих фінансових 

зобов’язань і залишків невикористаних коштів на рахунках розпорядників та на 

підставі пропозицій головних розпорядників коштів обласного бюджету 

відповідно до додатка 1, а в частині видатків на житлово-комунальне 

господарство – відповідно до додатків 1 – 2; 

2) проводити фінансування видатків зі спеціального фонду обласного 

бюджету  у межах затвердженого помісячного розпису асигнувань відповідно 

до пропозицій головних розпорядників коштів обласного бюджету згідно з 

додатком 1, а за галузями виробничої сфери – згідно з додатками 1 – 2; 

3) проводити фінансування видатків головних розпорядників коштів 

обласного бюджету – департаменту освіти і науки облдержадміністрації та 

департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації – за рахунок коштів 

субвенцій та дотації з державного бюджету з урахуванням надходження 

відповідних коштів; 

4) забезпечити підготовку розпоряджень про виділення коштів загального 

та спеціального фондів обласного бюджету та їх затвердження директором 

департаменту фінансів облдержадміністрації або його заступником відповідно 

до розподілу функціональних повноважень. 

4.2. У разі необхідності брати участь у проведенні Східним офісом 

Держаудитслужби України  аудитів та інспектування (ревізій) місцевих 

бюджетів та реалізації наданих пропозицій щодо підвищення ефективності 

використання бюджетних коштів для досягнення визначених цілей. 

 

5. Зобов’язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації – 

головних розпорядників коштів обласного бюджету, голів райдерж-



адміністрацій, рекомендувати міським головам та головам об’єднаних 

територіальних громад забезпечити: 

1) відповідність повноважень щодо здійснення витрат бюджету обсягу 

надходжень до бюджету (для головних розпорядників кошів – обсягу 

бюджетних призначень) на відповідний бюджетний період; 

 2) здійснення управління бюджетними коштами в межах встановлених 

бюджетних повноважень із забезпеченням ефективного та раціонального 

використання бюджетних коштів, належної організації та координації роботи 

розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних 

коштів; 

3) безумовне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного 

кодексу України щодо забезпечення у повному обсязі у першочерговому порядку 

плановими призначеннями потреби місцевих бюджетів у коштах на оплату праці 

працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 

України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, а також на 

проведення розрахунків за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються 

бюджетними установами; 

4) своєчасність затвердження, внесення  змін до паспортів бюджетних 

програм, достовірність, повноту інформації та досягнення результативних 

показників при їх виконанні відповідно до наказу Міністерства фінансів 

України від 26 серпня 2014 року № 836 “Про деякі питання запровадження 

програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 

1103/25880 (зі змінами). З цією метою забезпечити здійснення постійного 

моніторингу та оцінки ефективності виконання бюджетних програм шляхом 

аналізу інформації про стан фінансування програми, фактичні результативні 

показники її виконання (підтверджені офіційною фінансовою та іншою 

звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньо-

господарського (управлінського) обліку), їх порівняння із запланованими 

показниками; 

5) проведення під час виконання бюджету своєчасної та у повному обсязі 

оплати праці працівників бюджетних установ і розрахунків за енергоносії та 

комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами, не 

допускаючи будь-якої простроченої заборгованості з таких виплат; 

6) укладення договорів за кожним видом енергоносіїв, що споживаються, у 

межах, установлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів 

обґрунтованих лімітів споживання з урахуванням необхідності жорсткої економії 

коштів; 

7) здійснення у разі виникнення заборгованості із заробітної плати, 

стипендій, пенсій, інших соціальних виплат і оплати енергоносіїв та комунальних 

послуг комплексу конкретних заходів щодо погашення заборгованості із 

зазначених виплат; 



8) першочергове спрямування коштів на погашення кредиторської 

заборгованості, яка виникла на початок бюджетного року, завершення 

розпочатих об’єктів та об’єктів з високою будівельною готовністю; 

9) упорядкування структури штатної чисельності працівників у межах 

затверджених асигнувань на оплату праці, не допускаючи збільшення такої 

чисельності, крім випадків, пов’язаних з відкриттям (розширенням) установ та 

зростанням кількості одержувачів відповідних послуг для задоволення 

суспільних потреб; 

10) попереджувати факти необґрунтованого використання бюджетних 

коштів, забезпечувати в установленому порядку внутрішній контроль за 

повнотою надходжень, взяттям бюджетних зобов’язань розпорядниками 

(одержувачами) бюджетних коштів нижчого рівня і витрачанням ними 

бюджетних коштів для дотримання законності та ефективності використання 

бюджетних коштів, досягнення результатів відповідно до статей 22 та 26 

Бюджетного кодексу України. 

 

6. Заступникам голови облдержадміністрації згідно з розподілом 

функціональних повноважень проводити щоквартальне заслуховування 

підпорядкованих головних розпорядників коштів обласного бюджету з питань 

дотримання фінансово-бюджетної дисципліни та за результатами заслуховування, 

у разі необхідності ініціювати розгляд відповідних питань на засіданнях колегії 

облдержадміністрації. 

 

7.  Рекомендувати Східному офісу Держаудитслужби України: 

1) вживати в установленому порядку заходів до повного усунення 

виявлених під час здійснення державного фінансового контролю порушень 

законодавства та притягнення до відповідальності винних осіб; 

2) проводити аналіз стану дотримання фінансової та бюджетної 

дисципліни, виявляти причини та умови, що призвели до недоліків і порушень, 

надавати рекомендації та пропозиції щодо їх усунення і запобігання їм у 

подальшому місцевим органам влади, органам місцевого самоврядування та 

керівникам підконтрольних установ; 

3) взаємодіяти з правоохоронними органами з метою запобігання та 

усунення зловживань у фінансово-бюджетній сфері, інформувати їх про 

виявлені порушення законодавства, за які передбачено кримінальну 

відповідальність або які містять ознаки корупційних діянь; 

4) надавати щоквартально, в термін до 10 числа місяця, наступного за 

звітним кварталом, до обласної державної адміністрації інформацію про 

результати  здійснення контролю за використанням і збереженням фінансових і 

матеріальних ресурсів спільної власності територіальних громад області та стан 

їх відшкодування. 

 



8. Зобов’язати керівників структурних підрозділів облдержадміністрації – 

головних розпорядників коштів обласного бюджету, голів райдерж-

адміністрацій, рекомендувати міським головам та головам об’єднаних 

територіальних громад, керівникам Головного управління Державної 

фіскальної служби у Дніпропетровській області, Дніпропетровського 

управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, 

територіальних та обласних організацій інформувати про хід виконання 

заходів, визначених цим розпорядженням, департамент фінансів 

облдержадміністрації щокварталу, до 07 числа місяця, наступного за звітним 

кварталом. 

 

9. Про виконання розпорядження департаменту фінансів облдерж-

адміністрації інформувати голову облдержадміністрації до 01 березня 2019 

року.  

 

10.  Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови 

облдержадміністрації від 25 січня 2013 року № Р-41/0/3-13 “Про визначення 

порядку складання та затвердження кошторисів розпорядниками коштів 

обласного бюджету” та від 03 лютого 2014 року №Р-68/0/3-14 “Про 

функціонування внутрішнього контролю у сфері використання бюджетних 

коштів”. 

 

11. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти 

на департамент фінансів облдержадміністрації, контроль залишаю за собою. 

 

 

Голова облдержадміністрації                  В.М.РЕЗНІЧЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження голови 

облдержадміністрації 

01.03.2018 № Р-117/0/3-18 

ПЛАН ЗАХОДІВ НА 2018 РІК 

щодо наповнення місцевих бюджетів, ефективного  використання 

бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни 
 

№ 
з/п Зміст заходів згідно з розпорядженням   Виконавці Строк виконання 

 

1. Забезпечити у повному обсязі надходження 
податків, зборів та інших обов’язкових платежів до 
відповідних місцевих бюджетів у 2018 році, зокрема:  

виконання планових показників на 2018 рік, 
затверджених місцевими радами, адекватно до наявної 
податкової бази та стану соціально-економічного 
розвитку відповідних територій; 

недопущення безпідставного зменшення темпів 
надходжень відносно попереднього року за рахунок 
мобілізації додаткових доходів (у тому числі за 
рахунок детінізації економіки), активізації роботи з 
погашення податкового боргу; 

проведення щоденного моніторингу виконання 
планових показників надходжень податків, зборів та 
інших обов’язкових платежів до місцевих бюджетів.  
 

Голови райдержадміністрацій;  
міські голови (за згодою); 
голови об’єднаних територіальних 
громад (за згодою); 
департамент екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації; 
Головне управління Державної 
фіскальної служби у 
Дніпропетровській області  
(за згодою); 
Дніпропетровське управління  
Офісу великих платників податків 
Державної фіскальної служби  
(за згодою); 
Головне управління  
Держгеокадастру у 
 Дніпропетровській області  
(за згодою); 
Державна екологічна інспекція  
у Дніпропетровській області  
(за згодою) 

Протягом року 



 

№ 
з/п Зміст заходів згідно з розпорядженням   Виконавці Строк виконання 

 

2.        Доводити до відповідних органів Державної 

фіскальної служби у Дніпропетровській  області 

помісячні планові показники за доходами у розрізі 

платежів, затверджених місцевими радами, з 

урахуванням змін. 

Департамент фінансів 

облдержадміністрації; 

голови райдержадміністрацій; 

міські голови (за згодою); 

голови об’єднаних територіальних 

громад (за згодою) 

 

Протягом року, 
після 

затвердження та 
внесення змін 

3. Вжити заходів із забезпечення перевиконання 

щомісячних індикативних показників митних 

платежів (податку на додану вартість з увезених на 

митну територію України товарів (продукції), 

акцизного податку з увезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції), ввізного, 

вивізного мита), що справляються під час митного 

оформлення товарів на території області. 
 

Дніпропетровська митниця 

Державної фіскальної служби 

(за згодою) 

Щомісяця 

4. Забезпечити формування та затвердження з 

урахуванням вимог п. 33 Прикінцевих положень 

Бюджетного кодексу України переліку об’єктів 

будівництва, реконструкції, ремонту автомобільних 

доріг загального користування, що фінансуватимуться 

за рахунок перевиконання загального обсягу 

щомісячних показників надходжень митних платежів, 

визначених у розписі державного бюджету за 

загальним фондом,  та встановити контроль за 

цільовим і ефективним їх використанням.  
 

 

Департамент житлово-комунального 

господарства та будівництва 

облдержадміністрації; 

Служба автомобільних доріг у 

Дніпропетровській області 

(за згодою) 

Протягом року  



 

№ 
з/п Зміст заходів згідно з розпорядженням   Виконавці Строк виконання 

 

5. Забезпечити ефективну роботу комісій з питань 
забезпечення своєчасності та повноти сплати податків 
і зборів (обов’язкових платежів);  проведення їх 
засідань не рідше одного разу на місяць з подальшим 
контролем виконання поставлених завдань. 

Голови райдержадміністрацій;  
міські голови (за згодою); 
голови об’єднаних територіальних 
громад (за згодою); 
департамент фінансів 
облдержадміністрації;  
Головне управління Державної 
фіскальної служби у 
Дніпропетровській області  
(за згодою) 
 

Щомісяця 

6. З метою збільшення надходжень до місцевих 
бюджетів податку на доходи фізичних осіб 
забезпечити: 

погашення заборгованості з виплати заробітної 
плати на підприємствах, в організаціях та установах 
області незалежно від їх форм власності із одночасним 
перерахуванням податку на доходи фізичних осіб до 
місцевих бюджетів, а також не допускати 
несвоєчасної  виплати в подальшому; 

проведення роз’яснювальної роботи з 
керівниками суб’єктів господарювання щодо 
необхідності створення нових робочих місць, 
недопущення фактів “тіньової зайнятості” та випадків 
порушень законодавства про оплату праці, особливо, в 
частині виплати заробітної плати у розмірі, меншому 
за встановлений законодавством мінімум, своєчасного 
утримання та перерахування до бюджету податку з 
доходів, отриманих від надання в оренду земельних 
часток (паїв). 

Голови райдержадміністрацій;  
міські голови (за згодою); 
голови об’єднаних територіальних 
громад (за згодою); 
департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації; 
територіальна державна інспекція з 
питань праці у Дніпропетровській 
області (за згодою); 
обласна рада (за згодою) 

Протягом року 



 

№ 
з/п Зміст заходів згідно з розпорядженням   Виконавці Строк виконання 

 

7. Забезпечити з метою збільшення надходжень з 

плати за землю до місцевих бюджетів: 

проведення інвентаризації земельних ділянок, що 

використовуються без правовстановлюючих 

документів, та вжити заходів щодо прискорення їх 

оформлення  землекористувачами відповідно до вимог 

земельного законодавства України;  

розгляд 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 

господарювання; 

поновлення договорів оренди землі, термін дії 

яких завершено, у порядку, визначеному статтею 33 

Закону України “Про оренду землі”; 

проведення нормативної грошової оцінки земель 

у терміни, встановлені статтею 18 Закону України 

“Про оцінку земель”. 
 

Голови райдержадміністрацій; 

міські голови (за згодою); 

голови об’єднаних територіальних 

громад (за згодою); 

Головне управління Державної  

фіскальної служби у 

Дніпропетровській області 

(за згодою); 

Головне управління 

Держгеокадастру у 

Дніпропетровській області  

(за згодою) 

 

Протягом року 

8. Забезпечити контроль за виконанням умов 

договорів купівлі-продажу земельних ділянок, 

своєчасним та у повному обсязі надходженням коштів 

до місцевих бюджетів. При укладенні нових договорів 

купівлі-продажу земельних ділянок виважено 

підходити до здійснення розрахунків із  

розстроченням  платежу.  
 

Голови райдержадміністрацій; 

 міські голови (за згодою); 

голови об’єднаних територіальних 

громад (за згодою) 

Протягом року 



 

№ 
з/п Зміст заходів згідно з розпорядженням   Виконавці Строк виконання 

 

9. З метою збільшення надходжень до місцевих 
бюджетів забезпечити: 

підвищення ефективності діяльності та 
використання майна підприємств, що належать до 
комунальної власності територіальних громад; 

передачу його в оренду на конкурсних засадах і 
за ринковими ставками; 

посилення контролю за своєчасним 
перерахуванням орендної плати до місцевих бюджетів 
та погашення орендарями заборгованості з плати за 
оренду майна, що належить до комунальної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст області. 

 

Голови райдержадміністрацій; 
міські голови (за згодою);  
обласна рада (за згодою); 
голови об’єднаних територіальних 
громад ( за згодою); 

Головне управління Державної 

фіскальної служби у 

Дніпропетровській області 

(за згодою);  

Дніпропетровське управління  

Офісу великих платників податків 

Державної фіскальної служби  

(за згодою);  

обласна рада (за згодою) 
 

Протягом року 

10. Проводити системну роз’яснювальну та 
організаційну роботу з місцевими органами 
виконавчої влади й органами місцевого 
самоврядування з питань упровадження змін до 
податкового законодавства та його застосування; 
забезпечити надання місцевим органам виконавчої 
влади і органам місцевого самоврядування, у тому 
числі об’єднаним територіальним громадам, 
інформації про об’єкти оподаткування, яка необхідна 
при формуванні та уточненні плану надходжень до 
відповідних місцевих бюджетів, а також щодо 
структури та обсягів податкового боргу до 
відповідних місцевих бюджетів. 

 

Головне управління  
Державної фіскальної служби  
у Дніпропетровській області 
(за згодою); 
Дніпропетровське управління  
Офісу великих платників податків 
Державної фіскальної служби  
(за згодою) 

Протягом року 



 

№ 
з/п Зміст заходів згідно з розпорядженням   Виконавці Строк виконання 

 

11. Забезпечити скорочення податкового боргу до 

відповідних місцевих бюджетів, який склався станом 

на 01 січня 2018 року, у тому числі шляхом активізації 

претензійно-позовної роботи, особливо, з плати за 

землю та податку на прибуток підприємств 

комунальної власності, які мають найбільшу частку у 

структурі боргу.  

 

 

Голови райдержадміністрацій; 

міські голови (за згодою); 

голови об’єднаних територіальних 

громад (за згодою); 

Головне управління Державної 

фіскальної служби у 

Дніпропетровській області 

(за згодою); 

Дніпропетровське управління  

Офісу великих платників податків 

Державної фіскальної служби  

(за згодою) 

 

Протягом року 

12.        Планувати видатки, пов’язані із стимулюванням 

працівників кожної бюджетної установи, за умови 

забезпечення у повному обсязі за рахунок бюджетних 

коштів обов’язкових виплат із заробітної плати 

працівникам, інших соціальних виплат, у тому числі 

стипендій, видатків на проведення розрахунків за 

комунальні послуги та енергоносії всіх бюджетних 

установ, що належать до сфери управління 

відповідного розпорядника бюджетних коштів; 

забезпечити утримання чисельності працівників, 

здійснення фактичних видатків на заробітну плату 

лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого 

для бюджетних установ у кошторисах, установлення 

та здійснення нарахування підвищень до посадових 

Головні розпорядники коштів 

обласного бюджету – галузеві 

управління облдержадміністрації; 

голови райдержадміністрацій;  

міські голови (за згодою); 

голови об’єднаних територіальних 

громад (за згодою) 

Протягом року 



 

№ 
з/п Зміст заходів згідно з розпорядженням   Виконавці Строк виконання 

 

окладів (ставок), надбавок, доплат, допомог, 

винагород, премій, інших заохочувальних виплат 

працівникам виключно в межах фонду оплати праці, 

затвердженого в загальному та спеціальному фондах 

бюджету, або власних доходів, отриманих від 

провадження господарської діяльності. 

 

13.        Здійснювати у разі незабезпечення виконання 

вимог статті 77 Бюджетного кодексу України 

першочергове спрямування вільних залишків 

бюджетних коштів, понадпланових надходжень до 

загального фонду та коштів, що вивільняються у разі 

скорочення видатків, які не є першочерговими, на 

виплату заробітної плати працівникам бюджетних 

установ та оплату енергоносіїв і комунальних послуг. 

 

Голови райдержадміністрацій;  

міські голови (за згодою); 

голови об’єднаних територіальних 

громад (за згодою) 

Протягом року 

14. З метою забезпечення дотримання вимог чинного 

законодавства та недопущення розбалансування 

місцевих бюджетів організувати роботу щодо передачі 

із спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст у власність об’єднаних територіальних 

громад, бюджетних установ, розташованих на їхній 

території, відповідно до розмежування видатків між 

бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом 

України. 

 

 

Голови райдержадміністрацій;  

голови об’єднаних територіальних 

громад (за згодою) 

Протягом року 



 

№ 
з/п Зміст заходів згідно з розпорядженням   Виконавці Строк виконання 

 

15.      Забезпечити своєчасне нарахування та виплату 

соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих 

навчальних закладів І – ІV рівнів акредитації, що 

утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, з 

урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів 

України від 28 грудня 2016 року №1045 “Деякі 

питання виплати соціальних стипендій студентам 

(курсантам) вищих навчальних закладів”. 

 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації; 

департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації; 

управління культури, 

національностей і релігій 

облдержадміністрації 

 

 

Протягом року 

16. Продовжити роботу з упорядкування мережі 

професійно-технічних навчальних закладів з 

урахуванням специфіки регіонального ринку праці                    

у підготовці кваліфікованих робітників. 

Завершити роботу щодо проведення реєстрації 

нерухомого державного майна вказаних установ.    

 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

Протягом року 

 

 

 

 

 

17. Провести аналіз мережевих, виробничих показників 

діяльності та доцільності утримання штатних одиниць 

по вищих навчальних закладах I – II рівнів акредитації 

державної власності, які передані із 01 січня 2018 року 

на фінансове забезпечення з обласного  бюджету. 

За підсумками проведеного аналізу розробити 

комплекс заходів з оптимізації структури переданих 

закладів з урахуванням потреб ринку праці. 

  

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

До 01  квітня 

2018 року 

 

 

 

 

 



 

№ 
з/п Зміст заходів згідно з розпорядженням   Виконавці Строк виконання 

 

18.       Продовжити роботу щодо створення в області 

системи інклюзивної освіти зокрема шляхом 

облаштування кімнат психологічного розвантаження у 

загальноосвітніх навчальних закладах, створення 

інклюзивно-ресурсних центрів та ресурсних кімнат для 

дітей з особливими  освітніми потребами. 

 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації; 

міські голови (за згодою); 

голови райдержадміністрацій;  

голови об’єднаних територіальних 

громад (за згодою) 

Протягом року 

19.      Забезпечити координацію роботи з Міністерством 

освіти і науки України щодо передачі з державної  у 

комунальну власність вищих навчальних закладів                    

I – II рівнів акредитації, переданих на фінансування  

згідно з додатком 10 Закону України “Про Державний 

бюджет України на 2018 рік”. 

 

Департамент освіти і науки 

облдержадміністрації 

Протягом року 

20.       Забезпечити розробку та затвердження планів 

формування спроможних мереж надання первинної 

медичної допомоги в сільській місцевості. 

Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації; 

голови райдержадміністрацій;  

голови об’єднаних територіальних 

громад (за згодою) 

 

До 01 березня 

 2018 року 

21.       Забезпечити виконання Дорожньої карти                          

на 2018 рік згідно з планами Міністерства охорони 

здоров’я України щодо впровадження реформування 

системи охорони здоров’я у частині перетворення 

комунальних закладів первинного рівня надання 

медичної допомоги в неприбуткові некомерційні 

підприємства. 

Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації; 

міські голови (за згодою); 

голови райдержадміністрацій;  

голови об’єднаних територіальних 

громад (за згодою) 

 

Протягом року 

 



 

№ 
з/п Зміст заходів згідно з розпорядженням   Виконавці Строк виконання 

 

22.       Забезпечити з метою оптимізації закладів охорони 

здоров’я розробку та виконання плану розвитку 

госпітальних округів з реорганізації і 

перепрофілювання закладів охорони здоров’я, що 

надають вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу 

в межах госпітальних округів, визначення 

перспективних закладів охорони здоров’я з метою 

приведення їх функціональних потужностей 

(кадрового потенціалу, технічного оснащення) до 

рівня зазначених вимог чинного законодавства. 

 

Департамент охорони здоров’я 

облдержадміністрації; 

міські голови (за згодою); 

голови райдержадміністрацій;  

голови об’єднаних територіальних 

громад (за згодою) 

Протягом року 

23.       Продовжити роботу з впровадження, зокрема у 

сільській місцевості, цілісної оптимізації бібліотечної 

системи області та створення на базі бібліотек 

комунальної власності коворкінгових центрів.  

 

 

Управління культури, 

національностей і релігій 

облдержадміністрації; 

голови райдержадміністрацій;  

міські голови (за згодою); 

голови об’єднаних територіальних 

громад (за згодою) 

 

Протягом року 

24.         Здійснювати розроблення та затвердження 
щорічних планів заходів з енергозбереження із 
забезпеченням зменшення витрат на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв. 

Головні розпорядники коштів 
обласного бюджету – галузеві 
управління облдержадміністрації;  
голови райдержадміністрацій;  
міські голови (за згодою); 
голови об’єднаних територіальних 
громад (за згодою) 
 

До 01 травня 
2018 року  

 
 



 

№ 
з/п Зміст заходів згідно з розпорядженням   Виконавці Строк виконання 

 

25.          Забезпечити у разі наявності кредиторської 
заборгованості розроблення та затвердження 
щорічних планів заходів з її погашення за рахунок 
коштів загального та спеціального фондів місцевих 
бюджетів, а також зменшення обсягу дебіторської 
заборгованості. 

Головні розпорядники коштів 
обласного бюджету – галузеві 
управління облдержадміністрації; 
голови райдержадміністрацій;  
міські голови (за згодою); 
голови об’єднаних територіальних 
громад (за згодою) 
 

Протягом року 

26. 

 

       Забезпечити виконання Закону України “Про 

запровадження нових інвестиційних можливостей, 

гарантування прав та законних інтересів суб’єктів 

підприємницької діяльності для проведення 

масштабної енергомодернізації” у частині укладення 

бюджетними установами енергосервісних договорів 

для істотного зменшення енерговитрат. 

 

Головні розпорядники коштів 

обласного бюджету – галузеві 

управління облдержадміністрації; 

голови райдержадміністрацій;  

міські голови (за згодою); 

голови об’єднаних територіальних 

громад (за згодою) 

Протягом року 

27.       Не допускати здешевлення харчування для 

працівників бюджетних установ, що утримуються                 

за рахунок коштів місцевих бюджетів, відповідно до 

пункту 15 Заходів щодо ефективного та раціонального 

використання державних коштів, передбачених для 

утримання органів державної влади та інших 

державних органів, утворених органами державної 

влади підприємств, установ та організацій, які 

використовують кошти державного бюджету, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 11 жовтня 2016 року № 710. 
 

Головні розпорядники коштів 

обласного бюджету – галузеві 

управління облдержадміністрації; 

голови райдержадміністрацій;  

міські голови (за згодою); 

голови об’єднаних територіальних 

громад (за згодою) 
 

Протягом року 



 

№ 
з/п Зміст заходів згідно з розпорядженням   Виконавці Строк виконання 

 

28.        Здійснювати закупівлі товарів, робіт та послуг з 
обов’язковим використанням системи електронних 
закупівель ProZorro та інтерактивної системи 
планування, виконання та моніторингу місцевих 
бюджетів Дніпропетровської області. 

Головні розпорядники коштів 
обласного бюджету – галузеві 
управління облдержадміністрації; 
голови райдержадміністрацій;  
міські голови (за згодою); 
голови об’єднаних територіальних 
громад (за згодою); 
обласна рада (за згодою); 
керівники державних підприємств, 
установ, організацій , що належать 
до сфери управління 
Дніпропетровської обласної 
державної адміністрації;    
керівники підприємств, установ, 
організацій, що належать до спільної 
власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Дніпропетровської 
області (за згодою) 
 

Протягом року 

29.       Забезпечити на базі електронної системи 
публічних закупівель ProZorro моніторинг підготовки  
та аналіз стану здійснених підпорядкованими 
бюджетними установами закупівель товарів, робіт та 
послуг за кошти обласного бюджету. Звернути 
особливу увагу на відповідність здійснених закупівель 
меті діяльності таких установ. 
     Інформацію про результати аналізу надавати                          
до департаменту економічного розвитку облдерж-
адміністрації та департаменту фінансів облдерж-
адміністрації щокварталу, до 10 числа місяця, 
наступного за звітним кварталом. 

Головні розпорядники коштів 
обласного бюджету – галузеві 
управління облдержадміністрації 
 

Протягом року 



 

№ 
з/п Зміст заходів згідно з розпорядженням   Виконавці Строк виконання 

 

30. З метою виконання вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 20 грудня 2017 року № 1085 

“Про затвердження Порядку спрямування коштів 

державного дорожнього фонду” сформувати перелік 

об’єктів автомобільних доріг загального користування 

місцевого значення, вулиць і доріг комунальної 

власності у населених пунктах із зазначенням обсягів 

бюджетних коштів для фінансування за рахунок 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення, 

вулиць і доріг комунальної власності у населених 

пунктах для погодження з центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у 

сфері дорожнього господарства (Укравтодор). 

 

Департамент житлово-комунального 

господарства та будівництва 

облдержадміністрації 

До 01 березня 

2018 року 

31.        Здійснити з метою оптимізації витрат з 

урахуванням ресурсної забезпеченості місцевих 

бюджетів та жорсткої економії бюджетних коштів 

перегляд затверджених переліків інвестиційних 

проектів на предмет: 

посилення контролю щодо розподілу коштів 

бюджету розвитку місцевих бюджетів відповідно до 

вимог статті 71 Бюджетного кодексу України; 

 

Департамент економічного розвитку 

облдержадміністрації; головні 

розпорядники коштів обласного 

бюджету – галузеві управління 

облдержадміністрації; 

голови райдержадміністрацій; 

 міські голови (за згодою); 

голови об’єднаних територіальних 

громад (за згодою) 

 

Протягом року 



 

№ 
з/п Зміст заходів згідно з розпорядженням   Виконавці Строк виконання 

 

забезпечення співфінансування об’єктів, 

реалізація яких пропонується за рахунок коштів 

державного бюджету, в обсязі, визначеному 

відповідними нормативними актами; 

недопущення розпорошення бюджетних коштів, 

концентрації наявного фінансового ресурсу на 

реалізацію пріоритетних та соціально значимих 

проектів.  
 

32.        Забезпечити спрямування коштів, насамперед                 
на погашення кредиторської заборгованості, що 
утворилася станом на 01 січня 2018 року за коштами 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження, і зареєстрована 
органами казначейства. 
    Сформувати та подати на затвердження                            
до Міністерства регіонального розвитку, будівництва 
та житлово-комунального господарства України 
пріоритетні об’єкти (заходи) соціальної інфраструктури 
з дотриманням вимог Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на фінансування заходів соціально-економічної 
компенсації ризику населення, яке проживає на 
території зони спостереження, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 
2012 року № 91 (із змінами). 
 

Головні розпорядники коштів 
обласного бюджету – галузеві 
управління облдержадміністрації; 
голови райдержадміністрацій;  
міські голови (за згодою); 
голови об’єднаних територіальних 
громад (за згодою) 

До 01 квітня 
2018 року 



 

№ 
з/п Зміст заходів згідно з розпорядженням   Виконавці Строк виконання 

 

33.       Забезпечити надання до департаменту фінансів 
облдержадміністрації звітів про виконання обласного 
бюджету разом з пояснювальною запискою щодо 
наявності невикористаних коштів на рахунках 
розпорядників, причин виникнення будь-якої 
заборгованості (у тому числі простроченої) та 
інформації стосовно проведення організаційних 
заходів відповідно до затверджених регіональних 
програм (інформацію надавати в електронному 
вигляді згідно з додатком 1 до Плану заходів);  
інформацію по галузях виробничої сфери щодо стану 
освоєння коштів обласного бюджету, пояснення 
причин виникнення та стану погашення дебіторської 
та кредиторської заборгованостей надавати у розрізі 
об’єктів та заходів. 
 

Головні розпорядники коштів 
обласного бюджету – галузеві 
управління облдержадміністрації 

Щокварталу, 
 до 07 числа 

 

34.        Забезпечити надання до департаменту 
економічного розвитку облдержадміністрації та 
департаменту фінансів облдержадміністрації 
інформації про фактичний стан освоєння коштів  на 
об’єктах згідно з додатком 2 до Плану заходів. 
 

Головні розпорядники коштів 
обласного бюджету – галузеві 
управління облдержадміністрації 

Щомісяця, до 
10 числа 

 

35. Забезпечити: 
організацію роботи щодо підготовки реєстрів 

спожитих енергоносіїв та наданих послуг в розрізі 
отримувачів пільг та житлових субсидій відповідно                   
до вимог постанови Кабінету Міністрів України                      
від 04 березня 2002 року № 256 “Про затвердження 

 
Голови райдержадміністрацій;  
міські голови (за згодою); 
 
 
 

 
Протягом року 

 
 
 
 



 

№ 
з/п Зміст заходів згідно з розпорядженням   Виконавці Строк виконання 

 

Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на 
здійснення заходів з виконання державних програм 
соціального захисту населення за рахунок субвенцій               
з державного бюджету” (зі змінами) для               
подальшого надання до департаменту фінансів 
облдержадміністрації узагальнених сум, що 
підлягають перерахуванню; 

 
перерахування коштів за субвенціями з 

державного бюджету на здійснення заходів з 
виконання державних програм соціального захисту 
населення у терміни, визначені чинним 
законодавством; 

 
 
постійний контроль за своєчасним, цільовим та 

ефективним витрачанням коштів субвенцій з 
державного бюджету на здійснення заходів з 
виконання державних програм соціального захисту 
населення (інформацію надавати згідно з додатком 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
департамент фінансів 
облдержадміністрації; 
департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації;  
голови райдержадміністрацій;  
міські голови (за згодою); 
 
департамент соціального захисту 
населення облдержадміністрації;  
голови райдержадміністрацій;  
міські голови (за згодою) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Протягом року 
 
 
 
 
 
 

Щомісяця,  
до 10 числа 

 

36. 
 

      Забезпечити  цільове і ефективне використання 
коштів місцевих фондів охорони навколишнього 
природного середовища з дотриманням вимог 
постанови Кабінету Міністрів України  від 17 вересня 
1996 року № 1147 “Про затвердження переліку видів 
діяльності, що належать до природоохоронних 
заходів” (зі змінами). 

Головні розпорядники коштів 
обласного бюджету – галузеві 
управління облдержадміністрації; 
голови райдержадміністрацій; 
 міські голови (за згодою); 
голови об’єднаних територіальних 
громад (за згодою) 
 

Протягом року 



 

№ 
з/п Зміст заходів згідно з розпорядженням   Виконавці Строк виконання 

 

37.        Посилити роз’яснювальну роботу з 
розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів і 
запобігати порушенням, що призводять до втрат 
фінансових ресурсів і майна, та встановити контроль 
за ефективним, результативним, цільовим і 
економним використанням бюджетних коштів; 
забезпечити дотримання суворої фінансово-
бюджетної дисципліни.    
      Заслуховувати на засіданнях колегій головних 
розпорядників бюджетних коштів питання щодо 
дотримання фінансово-бюджетної дисципліни. 
 

Головні розпорядники коштів 
обласного бюджету – галузеві 
управління облдержадміністрації; 
голови райдержадміністрацій; 
міські голови (за згодою); 
голови об’єднаних територіальних 
громад (за згодою) 

Протягом року 

38.        Своєчасно вживати дієвих заходів щодо повного 
усунення порушень, виявлених контролюючими 
органами, та приймати управлінські рішення, 
спрямовані на виконання вимог і пропозицій органів 
внутрішнього та зовнішнього контролю, 
контролюючих та правоохоронних органів, стосовно 
причин і умов, що сприяли порушенням, у тому числі 
щодо ініціювання розірвання контрактів із 
керівниками установ, які допустили суттєві 
порушення у використанні та збереженні фінансових 
ресурсів комунальної власності і не забезпечили 
своєчасне та повне їх відшкодування. 
 

Головні розпорядники коштів 
обласного бюджету – галузеві 
управління облдержадміністрації; 
голови райдержадміністрацій;  
міські голови (за згодою); 
голови об’єднаних територіальних 
громад (за згодою) 

Протягом року 

 
Директор департаменту фінансів  

облдержадміністрації                                                                                                                             Т.І.ШЕБЕКО



 

Додаток 1 

до розпорядження голови 

облдержадміністрації 

01.03.2018 № Р-117/0/3-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Директор департаменту фінансів 
облдержадміністрації                                                                                                   Т.І.ШЕБЕКО

                                                                                                                                                        
                                                                                           ПРОПОЗИЦІЇ 

на фінансування видатків ____________________фонду обласного  бюджету  
по ______________________________________________________ 

(назва головного розпорядника коштів обласного бюджету) 
 

                                                                                             від “        ”___________        
                                                                                                                              (число, місяць, рік) 

                                                                                                                                                                                               (гривні) 

№ з/п 
Назва  бюджетних установ 

та одержувачів коштів 
 

КПКВКМБ КЕКВ 

Номер особового 
рахунку головного 

розпорядника 
бюджетних коштів 

Сума на 
фінансування 

видатків 

Перелік основних видів 
товарів (послуг тощо) 

та наявність 
фінансових зобов’язань 

 

1 2 3 4 5 6 7 
       

...       
       Усього _____________________________________________________ 
                                      (сума прописом) 
            При наданні пропозицій на фінансування видатків зі спеціального фонду по галузях  соціально-культурної сфери вказувати назви 
об’єктів та 
 видів робіт капітального характеру.  
 
             Керівник структурного підрозділу 
М.П.    облдержадміністрації – головний  
             розпорядник коштів обласного бюджету                                       ___________________                  _____________________________ 
                                                                                                                                        (підпис)                                          (ініціали, прізвище) 
           ПОГОДЖЕНО 
 
           Заступник голови облдержадміністрації 
           (згідно з розподілом функціональних повноважень)                   ____________________                  ______________________________ 
                                                                                                                                     (підпис)                                        (ініціали, прізвище) 



 

Додаток 2 
до розпорядження голови 
облдержадміністрації 
01.03.2018 № Р-117/0/3-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Директор департаменту фінансів 
облдержадміністрації                                                                                                                   Т.І.ШЕБЕКО

ПРОПОЗИЦІЇ 
на фінансування виробничих галузей 

на _____________ 20__ року 
                                                                                                                              (місяць) 

по управлінню (департаменту)____________________________ облдержадміністрації 
КПКВКМБ   __________________________________________________________________________ 

        тис. грн 

Назва регіональних 
програм соціально-

економічного та 
культурного розвитку 

області, об’єктів, 
заходів  (видів робіт) 

20____ рік 

Обсяг 
креди-

торської  
забор-
гова-

ності на 
01.01. _ р 

План з 
урахуванням змін 

 

Профінан-
совано 

з       початку  
року 

Касові 
видатки 

У т. ч. на 
погашення 

кредиторської 
заборго-

ваності, яка 
облікову-
валася на 

01.01.___р. 

Залишки 
коштів на 
рахунку 

(пояснення 
додаються) 

Залишки кредитів 

Обсяги 
зареєстро- 

ваних  
фінансових 

зобов’язань в 
органах ДКСУ  

Пропо-
зиції  

на 
фінан-

сування 

Обгрун-
тування 

на 
рік 

на звітний 
період 

на рік на звіт-
ний період 

Усього по управлінню 
за регіональною 
програмою  
(назва програми),                   
у т. ч.: 

            

за об’єктами, заходами             
видами робіт             
УСЬОГО             

На виконання статей 22, 23, 26 Бюджетного кодексу України проведено перевірки цільового та ефективного використання бюджетних коштів, профінансованих з початку року. Усі підтверджені документи 
на здійснення видатків згідно з наказом Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року № 938 „Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів” (із змінами) 
підготовлені, перевірені та будуть надані до Головного управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області в установленому порядку.     

          “Перевірено. Відповідає вимогам чинного законодавства.”   
 

М.П.   Керівник структурного підрозділу  
            облдержадміністрації – головний  
            розпорядник коштів обласного бюджету                              _______________                                                      _________________________ 
                                                                                                                       (підпис)                                                                      (ініціали, прізвище) 

                        ПОГОДЖЕНО 
 

           Заступник голови облдержадміністрації                             _______________                                                      _________________________ 
                         (згідно з розподілом функціональних повноважень)                            (підпис)                                                                                (ініціали, прізвище)  
                        “_____ ”__________________________ 



 

 

           

Додаток 1 

до Плану заходів щодо 

наповнення місцевих бюджетів, 

ефективного використання 

бюджетних коштів та посилення 

фінансово-бюджетної дисципліни   
  

 
ВИКОНАННЯ ОБЛАСНОГО БЮДЖЕТУ  

по ____________________________________________________ станом на ___________________________ 
                                                          (назва головного розпорядника)     

                                                               тис. грн 
Видатки  

бюджету за 
програмною/ 
економічною 
структурою 

Затверджено 
на 2018 рік 
(зі змінами, 

якщо вони є) 

Затверджено 
на звітний 

період з 
урахуванням 

унесених 
змін 

Профі-
нансовано 
за звітний 

період 

Касові 
видатки 

за звітний 
період 

Відхилення 
виконання 

(+;-) 

Відсоток 
виконання 

Залишки 
коштів на 
рахунках 

розпорядни-
ків на звітну 

дату 

Дебіторська 
заборгова-

ність на 
звітну дату 

Кредиторська 
заборгова-

ність на 
звітну дату 

          

 
Усього 

         

 
Начальник управління (департаменту) _________  
облдержадміністрації                                                                                     ___________________                            _______________________                                                                                                                                                  
                                                                                                                                       (підпис)                                             (ініціали, прізвище) 
 
Примітка. Інформація по вищих навчальних закладах I – IV рівнів акредитації, закладах охорони здоров’я, театрально-видовищних 
закладах культури,  установах і організаціях, які отримують фінансову підтримку з бюджету, надається за повною економічною 
класифікацією видатків бюджету.  
 

 

 

 

Директор департаменту фінансів 

облдержадміністрації                                                                                                  Т.І.ШЕБЕКО 



 
 

Додаток 2 
до Плану заходів щодо наповнення 
місцевих бюджетів, ефективного 
використання бюджетних коштів та 
посилення фінансово-бюджетної 
дисципліни   

 
 

ІНФОРМАЦІЯ 

про стан освоєння коштів  обласного бюджету, спрямованих на будівництво, реконструкцію, реставрацію та  

капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури, станом на 01.__.2018 

по ______________________________________________________________   

(головний розпорядник коштів) 
 

Назва об'єкта 

(згідно з ПКД),                                 

його 

місцезнахо-

дження 

  

Роки 

будів-

ництва 

Потужність 

за 

кошторисом/ 

передбача-

ється 

введення у 

2018 р./ 

введено 

фактично  

у 2018 р. 

Наявність та стан ПКД 
Звіт про 

резуль-   

тати 

здійс-   

нення 

тендера     

(№ звіту, 

дата) 

Назва 

підрядної 

організації 

Номер 

та дата 

укла-

дення 

угоди 

Коштори-      

сна 

вартість, 

тис.  грн 

Залишок 

кошторис-  

ної вартості 

на  

01.01.2018 р., 

тис. грн 

Обсяг коштів, тис. грн Заборгова-

ність перед 

підрядни-     

ком,              

тис.  грн 

Експертиза 

(дата 

надання 

висновків) 

Примітка 

Затверд-         

ження            

(ким, коли) 

Термін 

виготов-           

лення 

згідно з 

договором 

Експертиза 

(дата 

надання 

висновків) 

Затверд-         

ження            

(ким, 

коли) 

План на 

2018 рік 

 

Освоєно    

Отримано 

кошти з 

обласного 

бюджету 

Перерахо-

вано 

розпоряд-

нику 

нижчого 

рівня 

(одержу-

вачу) 

Термін 

виготов-           

лення 

згідно з 

договором 

УСЬОГО            УСЬОГО      

у тому числі в 

розрізі об'єктів: 
           

у тому 

числі в 

розрізі 

об'єктів: 

     

                  

 

 

Начальник управління (департаменту) облдержадміністрації                                             ___________________                           _______________________ 
 

 

                                                                                                                                                              (підпис)                                                  (ініціали, прізвище) 
 

 
 
Директор департаменту фінансів 
облдержадміністрації                                                                                                         Т.І.ШЕБЕКО 



Додаток 3 
до Плану заходів щодо наповнення 
місцевих бюджетів, ефективного  
використання бюджетних коштів 
та посилення фінансово-бюджетної 
дисципліни   
 

ЗВІТ 
про результати проведених перевірок щодо використання 

бюджетних коштів на оплату пільг та субсидій населенню за____________ 2018 року 

 
 
 
 
 
 

 
 

Директор департаменту фінансів 
облдержадміністрації                                                                                                     Т.І.ШЕБЕКО 

 
 
 

 
Зміст перевірок 

 
Попереджено 
бюджетних 

правопорушень  
з початку року,  

грн 

 
Виявлено 
порушень,  

що призвели 
до втрат 

фінансових і 
матеріальних 

ресурсів,  
з початку року,  

грн 
 

 
Зміст 

виявлених 
порушень 

 
Вжиті заходи за підсумками перевірок 

Відшко- 
довано 

збитків та 
усунено 

недоліків 

Передано 
матеріалів до 

право-
охоронних 

органів 

Притягнуто до 
дисциплінарної, 

адміністративної та 
матеріальної відповідальності 

кількість грн 

1.   Перевірки правильності нарахування субсидій 
населенню на оплату житлово-комунальних послуг, твердого 
палива і скрапленого газу. 
2. Перевірки ефективності та законності використання  
коштів для надання пільг населенню на оплату житлово-
комунальних послуг, твердого палива і скрапленого газу. 
3. Перевірки ефективності та законності використання  
коштів на надання допомог сім’ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-
інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та 
допомоги по догляду за інвалідами  І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу. 
4. Інші перевірки (розшифрувати). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Примітка. Інформація надається в територіальному розрізі. 
 

Директор департаменту  соціального захисту 

населення облдержадміністрації 

(міський голова або голова райдержадміністрації)                ___________________                          ____________________________________ 
                                                                                                                              (підпис)                                                                   (ініціали, прізвище)  

 


	ПРОПОЗИЦІЇ

