
 
П’ядицька сільська рада 

Виконавчий комітет 
 

РІШЕННЯ 
 
від 19.04.2021р.. № 46                                                            с.П’ядики  

 

Про затвердження заходів шодо 
наповнення сільського бюджету, 
ефективного використання 
бюджетних коштів та посилення 
фінансово-бюджетної дисципліни на 
2021 рік 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, від 24.12.2015 року № 911-

VIII«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (зі змінами), 
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), від 23 січня 2015 року № 11 «Деякі питання 
надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (зі 
змінами) та від 11 жовтня 2016 року №710 «Про ефективне використання 
державних коштів » (зі змінами), розпорядженнями Кабінету міністрів України 
від 19 січня 2011 року № 148-р «Питання зміцнення фінансово-бюджетної 
дисципліни» (зі змінами),  розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації від 24 лютого 2021 №53 «Про заходи щодо наповнення місцевих 
бюджетів області, ефективного та раціонального використання бюджетних 
коштів і посилення фінансово-бюджетної дисципліни на 2021 рік», з метою 
забезпечення відповідності повноважень щодо здійснення витрат бюджету, 
обсягу надходжень до бюджету на відповідний період, проведення своєчасної 
та в повному обсязі оплати праці працівникам бюджетних установ і розрахунків 
за енергоносії та комунальні послуги, які споживаються бюджетними 
установами, вишукування додаткових джерел надходжень, економії бюджетних 
коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни, виконавчий комітет 
сільської ради 

 
В И Р I Ш И В: 

 

1. затвердити заходи щодо наповнення сільського бюджету, ефективного 
використання бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної 
дисципліни на 2021 рік. (додається); 
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2. структурним підрозділам П’ядицької сільської ради забезпечити 
безумовне виконання заходів передбачених цим рішенням; 

3. координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання 
розпорядження покласти на фінансовий відділ; 

4. співвиконавцям надавати необхідну інформацію фінансовому відділу 
щоквартально до 10 числа місяця, наступного за звітним; 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на голову виконавчого 
комітету та керівників підрозділів відповідно до функціональних повноважень. 

 

 
Сільський голова                                                               Петро ГАЙДЕЙЧУК 


