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21 квітня  2021 р.№71.                
Про затвердження плану заходів на 2021 рік щодо  
наповнення міського бюджету доходами, ефективного  
та раціонального використання бюджетних коштів,   
посилення фінансово-бюджетної дисципліни Гайсинської  
міської територіальної громади 

 
                                

  Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановами Кабінету Міністрів 

України від 11 жовтня 2016 року №710 «Про ефективне використання державних 

коштів» (із змінами), від 14 січня 2015 року №6 «Деякі питання надання освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам» (із змінами), від 04 грудня 

2019 року №1070 «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) 

бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 

бюджетні кошти» (із змінами), розпорядженням Кабінету Міністрів України від 19 

січня 2011 року  №148-р «Питання зміцнення фінансово-бюджетної дисципліни» (із 

змінами), дорученням голови Вінницької обласної державної адміністрації від 24 

березня 2021 року №01.01-13/2238 «Щодо наповнення доходів місцевих бюджетів у 

2021 році», на виконання рішення від 24 грудня 2020 року №29 “Про бюджет 

Гайсинської міської територіальної громади 2021 рік”, з метою забезпечення 

належного виконання міського бюджету, отримання додаткових джерел надходжень 

та створення умов для своєчасної виплати заробітної плати, інших соціальних 

виплат, ефективного використання бюджетних коштів та посилення фінансово-

бюджетної дисципліни, заслухавши інформацію начальника фінансового управління 

Гайсинської міської  ради Бабій Т.В., виконавчий  комітет міської ради ВИРІШИВ: 

1.Затвердити план заходів на 2021 рік щодо наповнення міського бюджету 

доходами, ефективного та раціонального використання бюджетних коштів,  

посилення фінансово-бюджетної дисципліни Гайсинської міської територіальної 

громади згідно додатку 1, що додається до цього рішення.  

2.Управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам виконавчого комітету 

міської ради, іншим відповідальним виконавцям забезпечити, у межах повноважень, 

виконання заходів та щоквартально до 8 числа місяця, наступного за звітним 

кварталом, інформувати фінансове управління міської ради про результати 

проведеної роботи.   

 



  

3.Фінансовому управлінню міської ради забезпечити узагальнення інформації щодо 

реалізації заходів та про стан їх виконання інформувати міського голову щокварталу 

до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом. 

4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради І.О.Пашистого та начальника 

фінансового управління міської ради Т.В.Бабій.  

 

Міський голова                                               А.І.Гук 
 


