
Інформація 

фінансового відділу Літинської селищної ради 

про реалізацію державної політики у сфері фінансів за 2020 рік 

 

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України фінансовий відділ 

Літинської селищної ради як головний розпорядник бюджетних коштів 

оприлюднює інформацію щодо діяльності у 2020 році. 

Фінансовий відділ – виконавчий орган Літинської селищної ради, 

забезпечує реалізацію бюджетної політики держави та місцевого 

самоврядування у сфері планування та аналізу доходів бюджету та 

фінансування видатків за бюджетними програмами. У своїй діяльності 

регламентується Положенням про Фінансовий відділ, затвердженим 

рішенням 16 сесії 7 скликання селищної ради від 20 листопада 2020 року 

№339 та керується Конституцією України, Бюджетним кодексом України, 

Податковим кодексом України, законами України, постановами Верховної 

Ради України, актами Президента України, нормативно-правовими актами 

Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, рішеннями 

обласної та селищної рад, розпорядженнями голови обласної державної 

адміністрації та селищного голови та забезпечує їх виконання в межах 

компетенції. 

Основним напрямком роботи відділу є здійснення функцій із складання 

проєкту бюджету громади, координації учасників бюджетного процесу, 

організація виконання бюджету за доходами та видатками, розробка 

нормативно-правових актів з питань бюджету. В процесі вирішення 

пріоритетності виконання завдань, передбачених функціональними 

повноваженнями, робота фінансового відділу ґрунтується на принципах 

законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового використання 

бюджетних коштів та першочерговості фінансування соціально захищених 

статей видатків. 

Протягом 2020 року фінансовим відділом: 

- підготовлено, винесено на розгляд селищної ради 10 рішень щодо 

внесення змін до бюджету громади на 2020 рік та 4 рішення про 

затвердження звітів про виконання бюджету громади за 2019 рік та 

щоквартальних; 

- підготовлено та винесено на розгляд виконавчого комітету 

селищної ради 7 рішень щодо внесення змін до бюджету громади на 2020 рік; 

- підготовлено та винесено на розгляд виконавчого комітету 

селищної ради рішення про складання проєкту бюджету громади на 2021 рік 

та прогнозу бюджету на 2022-2023 роки, проведено 2 засідання робочої 

групи з підготовки проєкту бюджету громади на 2021 рік; 

- підготовлено та винесено на розгляд виконавчого комітету 

селищної ради рішення про затвердження Плану заходів щодо виконання 

бюджету у 2020 році та про хід його виконання; 

 



- розроблена Інструкція з підготовки бюджетних запитів за 

програмно-цільовим методом, опрацьовані бюджетні запити головних 

розпорядників з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, дієвості та 

ефективності використання бюджетних коштів; 

- своєчасно підготовлено та винесено на розгляд селищної ради 

проєкт рішення селищної ради «Про бюджет Літинської селищної 

територіальної громади на 2021 рік» з пояснювальною запискою; 

- складено річний та помісячний розпис доходів, видатків і 

фінансування загального та спеціального фондів бюджету на 2020 рік;  

- підготовлено та доведено до головних розпорядників коштів 22 

лімітні довідки на 2020 рік; 

- на підставі рішень про внесення змін до бюджету та за 

обґрунтованими пропозиціями головних розпорядників коштів складено 132 

довідки про внесення змін до розпису бюджету; 

- протягом року організована робота по затвердженню 31 

паспортів бюджетних програм на 2020 рік; 

- розглянуто та погоджено надані органами, що контролюють 

справляння надходжень бюджету, 151 висновок на повернення коштів, 

помилково або надміру зарахованих до бюджету громади; 

- організована робота по складанню зведення планів по мережі, 

штатах і контингентах установ, що фінансуються з бюджету громади на 2020 

рік для подання до Департаменту фінансів ОДА; 

- на виконання вимог статті 28 Бюджетного кодексу України 

забезпечено щомісячне оприлюднення на веб-сайті селищної ради  

інформацій щодо виконання бюджету громади. 
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