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Звіт про роботу 
Фінансового відділу Верхньодніпровської 

міської ради за І півріччя 2021 рік

Відповідно до Бюджетного кодексу України місцевий фінансовий орган - 
Фінансовий відділ Верхньодніпровської міської ради, що відповідно до 
законодавства України здійснює функції зі складання, виконання місцевих 
бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а 
також інші функції, пов’язані з управлінням коштами місцевого бюджету.

У своїй діяльності фінансовий відділ міської ради 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, департаменту фінансів облдержадміністрації, рішеннями обласної та 
міської рад, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та міського 
голови, рішеннями виконавчого комітету міської ради, а також Положенням про 
фінансовий відділ та забезпечує їх виконання в межах компетенції.

В процесі вирішення пріоритетності виконання завдань, передбачених 
функціональними повноваженнями, робота фінансового відділу міської ради 
ґрунтується на принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового 
використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування соціально 
захищених статей видатків бюджету.
Аналітична робота

Протягом І півріччя 2021 року робота відділу здійснювалась згідно із планом 
діяльності, затвердженим по фінансовому відділу міської ради. Крім того, 
виконувались окремі додаткові контрольні завдання департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації, у т.ч. узагальнювалась інформація виконавчих 
органів міської ради з метою виконання завдань Міністерства фінансів України, 
Головного управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області, 
рішень, розпоряджень та доручень обласної ради і обласної державної 
адміністрації, міського голови, міської ради та її виконавчого комітету, в межах 
компетенції відділу.

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України в процесі виконання 
бюджету міської територіальної громади за доходами та видатками щомісяця 
протягом звітного періоду здійснювався аналіз та моніторинг у частині:



- стану виконання доходно! та видаткової частини бюджету міської територіальної 
громади в цілому та в розрізі джерел за доходами та видатками;
- очікуваного виконання затверджених помісячним розписом власних доходів 
загального фонду бюджету міської територіальної громади окремо за місяць та 
наростаючим підсумком з початку року в розрізі надходжень та порівняно з 
аналогічним періодом минулого року;
- можливих ризиків в частині невиконання затверджених призначень за доходами, 
зокрема по бюджетоутворюючих джерелах надходжень: по платі за землю та 
податку на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді заробітної плати тощо;

стану розрахунків з бюджетом основними бюджетоутворюючими 
підприємствами-платниками по податку на доходи фізичних осіб, платі за землю, 
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та акцизному податку з 
реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів; 
складались службові записки для подання міському голові для вжиття 
управлінських заходів щодо збільшення надходжень плати за землю та ПДФО;
- надходжень екологічного податку основними бюджетоутворюючими платниками 
до спеціального фонду бюджету міської територіальної громади;
- надходжень коштів за надання адміністративних послуг в розрізі органів, які 
уповноважені відповідно до законодавства надавати такі послуги;
- споживання енергоносіїв бюджетними установами та інформування з цього 
питання департамент фінансів облдержадміністрації;
- виконання видаткової частини бюджету міста по кодах програмної та економічної 
класифікації видатків; - динаміки видатків на оплату праці з нарахуваннями 
працівників бюджетної сфери;
- використання фонду заробітної плати та витрачання коштів на виплату заробітної 
плати бюджетних установ та соціальних виплат населенню та інформування з 
цього питання департамент фінансів облдержадміністрації;
- фінансування видатків на виконання депутатських повноважень депутатами 
обласної ради;
- надходження коштів до бюджету розвитку міського бюджету, їх освоєння та 
надання щомісячної інформації до департаменту фінансів ОДА;
- економічних показників видатків по галузях освіти, культури, охорони здоров’я, 
фізичної культури і спорту та соціального захисту населення, будівництва та 
житлово-комунальної сфери, екологічного фонду ;
- зареєстрованих фінансових зобов’язань в управлінні Державної казначейської 
служби України у місті, підготовка розпоряджень на фінансування із загального та 
спеціального фондів міського бюджету, щоденного моніторингу залишків коштів на 
рахунках головних розпорядників коштів, підвідомчих установ та на рахунках 
міського бюджету;
- здійснення обліку змін бюджетних призначень, що вносяться до міського 
бюджету та фінансування бюджетних установ;
- стану кредиторської та дебіторської заборгованостей; - розподілу вільних 
залишків коштів місцевих бюджетів загального фонду;
- чисельності працівників бюджетних установ, що утримуються за рахунок 
загального фонду місцевих бюджетів;
- обсягів видатків місцевих бюджетів на оздоровлення та відпочинок дітей;
- надходження та використання коштів що надходять до місцевих бюджетів у 
порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва;
- розміщення тимчасово вільних коштів бюджету міської територіальної громади на 
вкладних (депозитних) рахунках банківських установ;



- освоєння залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій;
- надання щомісячно до органу державної казначейської служби у місті поденного 
касового плану міського бюджету;
- обсягу коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету 
розвитку, розподілених залишків бюджетних коштів та надання щомісячної 
інформації до органу Казначейства для врахування при складанні звітності;
- розподілу коштів на здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації 
об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами;
- стану виконання затвердженого порядку перерахування у 2020 році коштів 
субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів та інформування з цього питання міську 
раду.

Опрацьовувались та готувались відповіді на депутатські запити, інформаційні 
запити, листи підприємств і установ з питань, що належать до компетенції відділу.

Готувались інформаційні та аналітичні матеріали, доповідні записки міському 
голові протокольні доручення з питань недопущення неефективного використання 
бюджетних коштів комунальними закладами територіальної громади та 
проведення відповідних заходів щодо забезпечення збільшення надходжень до 
місцевого бюджету з плати за землю.

Протягом звітного періоду виконувались контрольні завдання Міністерства 
фінансів України, облдержадміністрації, департаменту фінансів ОДА, міського 
голови, міської ради та її виконавчого комітету у визначені терміни та у повному 
обсязі.

Загалом за І півріччя 2021 року відділом виконано 323 контрольних завдань, у 
тому числі завдань: департаменту фінансів ОДА - 274, міської ради та її 
виконавчого комітету - 49.
Набір фахівцями відділів департаменту на комп'ютері текстової частини 
інформацій, аналітичних таблиць, презентацій, листів, проектів рішень та 
матеріалів до них, копіювання матеріалів на засідання виконкому та сесію міської 
ради, протоколів комісії тощо.
Методична робота.

Опрацьовувались законопроекти, законодавчі, нормативно-правові акти, 
оглядові листи тощо з питань бюджету.
Взято участь в онлайн - конференціях в форматі Zoom на тему: «Підсумки 
виконання місцевих бюджетів області за 2020 рік та основних виконання у 2021 
році», «Проблемні питання, що виникають під час виконання місцевих бюджетів», 
«Заходи місцевих органів влади, щодо збільшення надходжень до місцевих 
бюджетів з плати за землю», «Публічність та прозорість бюджетного процесу», 
«Співробітництво територіальних громад».

Фінансовим відділом підписано субліцензійний договір, щодо використання 
онлайн-сервісів Економічний профайл громади та Vkursi для формування звіту на 
суб’єктів господарювання, які зареєстровані на території громади, сортувати та 
аналізувати суб’єктів господарювання за відповідними критеріями.

Взято участь в тренінгу-семінарі на тему «Встановлення місцевих податків 
та зборів». Надавалась інформаційно-консультаційна допомога розпорядникам 
бюджетних коштів з питань бюджету. Проводилися оперативні наради у 
начальника фінансового відділу з приводу нагальних питань. Організаційна 
робота. Упродовж півріччя здійснювалась координація учасників бюджетного 
процесу по забезпеченню виконання дохідної і видаткової частин міського 
бюджету, а саме: координувалась робота з головними розпорядниками бюджетних 
коштів, управлінням державної казначейської служби, Головного управління



Державної податкової служби України у Дніпропетровській області, 
підприємствами та установами міста в напрямку наповнення дохідної частини 
місцевих бюджетів.

Подано до департаменту фінансів ОДА: рішення міської ради «Про місцевий 
бюджет Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2021 рік» з 
додатками до нього для проведення експертизи на відповідність діючому 
законодавству; рішення міської ради «Про внесення змін до рішення міської ради 
від 24.12.2020 №51-3/ІХ «Про місцевий бюджет Верхньодніпровської міської 
територіальної громади на 2021 рік» №122-5/ІХ від 11.03.2021 року, № 207-6/ІХ від 
25.03.2021 року та № 233-7/ІХ від 27.05.2021 року з додатками до них на 
виконання пункту 2 статті 122 Бюджетного кодексу України. Затверджено та 
подано до управління Державної казначейської служби України у місті розпис 
бюджету Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2021 рік на 
виконання наказу Міністерства фінансів України від 23.08.2012 №938 «Про 
затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі 
змінами).

Проведено перевірки отриманих від головних розпорядників коштів зведених 
кошторисів та інших бюджетних документів щодо їх відповідності встановленим 
бюджетним призначенням. Проведено опрацювання, аналіз і погодження проектів 
паспортів бюджетних програм на 2021 рік та проектів паспортів бюджетних 
програм на 2021 рік у новій редакції, наданих головними розпорядниками коштів 
міського бюджету у рамках програмно-цільового методу бюджетування.

Опрацьовані та проаналізовані звіти про виконання паспортів бюджетних 
програм за 2020 рік, надані головними розпорядниками коштів міського бюджету. 
Опрацьовано отриманий від управління державної казначейської служби звіт про 
виконання місцевих бюджетів за 2020 рік по доходах та видатках.

На виконання контрольного завдання департаменту фінансів 
облдержадміністрації від 20.01.2021 №109/0/17-21 про подання річного звіту, 
листа Міністерства фінансів України від 13.01.2021 №05210-16-6/814 «Щодо 
пояснювальної записки до річного звіту за 2020 рік», складено та надано у 
визначені терміни річний звіт щодо виконання доходно!’ та видаткової частин 
бюджету по Верхньодніпровській міській територіальній громаді за 2020 рік з усіма 
необхідними аналітичними матеріалами, в тому числі звіт по мережі, штатах і 
контингентах установ, що фінансуються з місцевих бюджетів. Відповідно до 
бюджетного законодавства, з метою інформування громадськості щодо виконання 
міського бюджету, підготовлено та проведено публічне представлення звіту про 
виконання міського бюджету за 2020 рік.

Здійснено публічне представлення інформації про виконання бюджетних 
програм головного розпорядника бюджетних коштів - фінансового відділу 
Верхньодніпровської міської ради за 2020 рік. Підготовлена для публікації у 
засобах масової інформації (газета «Придніпровський край») інформація щодо 
виконання міського бюджету за 2020 рік, оголошення про проведення публічного 
представлення звіту про виконання міського бюджету та бюджетних програм 
головного розпорядника бюджетних коштів - фінансового відділу 
Верхньодніпровської міської ради за 2020 рік, рішення міської ради «Про 
затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2020 рік».
Забезпечено оприлюднення інформації про виконання бюджету 
Верхньодніпровської міської територіальної громади за І квартал 2021 року на 
офіційному сайті Верхньодніпровської міської ради. Керуючись статтею 6 
Бюджетного кодексу України, на виконання листа Міністерства фінансів України



від 12.03.2021 року № 05120-08-6/7823 «Про зведення показників місцевих 
бюджетів за мережею, штатами і контингентами на 2021 рік», на виконання 
контрольного завдання департаменту фінансів облдержадміністрації від 
17.03.2021 №458/0/17-21 «Про зведення показників місцевих бюджетів на 2021 
рік» підготовлено та подано до департаменту фінансів ОДА зведення планових 
показників міського бюджету на 2021 рік разом з пояснювальною запискою по 
доходах, видатках та показниками по мережі, штатах та контингентах бюджетних 
установ. На виконання контрольного завдання департаменту фінансів 
облдержадміністрації про зведення показників місцевих бюджетів на 2021 рік 
надано аналітичні таблиці щодо затверджених показників бюджету 
Верхньодніпровської міської територіальної громади на 2021 рік окремо за 
загальним та спеціальним фондами за визначеними формами.

Враховуючи рекомендації Центру розвитку місцевого самоврядування, щодо 
процесу децентралізації з метою забезпечення ефективного використання 
паливно-енергетичних ресурсів у бюджетній сфері Верхньодніпровської міської 
територіальної громади на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів №732-р 
від 26.04.2017р. «Про затвердження плану заходів із впровадження систем 
енергетичного менеджменту в бюджетних установах», підготовки аналітичних 
даних для написання Плану дій сталого енергетичного розвитку громади, відділом 
розроблено Положення та Концепцію запровадження системи енергетичного 
менеджменту на території Верхньодніпровської міської територіальної громади. 
Підготовлено відповідне рішення сесії про їх затвердження.

За звітний період підготовлено 3 рішень сесії та 13 рішень виконавчого 
комітету Верхньодніпровської міської ради про внесення змін до розподілу 
бюджетних призначень бюджету Верхньодніпровської міської територіальної 
громади на 2021 рік. На виконання наказу Міністерства фінансів України від 
23.08.2012 №938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування 
місцевих бюджетів» (зі змінами) погоджено реєстри змін до мережі розпорядників і 
одержувачів коштів місцевого бюджету на 2021 рік.

Відповідно до Плану заходів із впровадження в дослідну експлуатацію ІАС 
«LOGICA», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 27.08.2020 
№534, забезпечено подання інформації, що міститься в затвердженому рішенні 
міської ради «Про міський бюджет Верхньодніпровської міської територіальної 
громади на 2021 рік» та в розписі бюджету Верхньодніпровської міської 
територіальної громади на 2021 рік. Скоординовано роботу головних 
розпорядників коштів міського бюджету щодо подання інформації що міститься в 
бюджетних запитах та паспортах бюджетних програм на 2021 рік в ІАС «LOGICA». 
Протягом півріччя проводилась певна робота щодо моніторингу надходжень та 
відповідності зарахування належних міському бюджетів податків і зборів. До 
державної казначейської служби України у м.Верхньодніпровську надавались 
пропозиції щодо необхідності відкриття рахунків для зарахування надходжень до 
міського бюджету по відповідних кодах класифікації доходів бюджету. Надано 
перелік рахунків за надходженнями до міського бюджету та трансфертами, які 
будуть задіяні в 2021 році.

За поданням Головного управління Державної податкової служби України у 
Дніпропетровській області опрацьовувались електронні висновки про повернення 
помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань за платежами, 
належними міському бюджету, та платежами, які підлягають розподілу між 
державним і місцевими бюджетами в системі «Електронний кабінет», який 
щомісячно отримується відповідно до наданого до ГУ ДПС запиту про отримання 
інформації в розрізі платників податків - юридичних осіб. Відповідно до звернень 
платників податків готувались та погоджувались подання на повернення



помилково або надміру зарахованих до бюджету зборів, платежів та інших доходів 
бюджету.

З метою підвищення рівня автоматизації процесів у сфері управління 
державними фінансами на місцевому рівні через впровадження новітніх 
інформаційних технологій у процесі створення бюджетних документів та обробки 
даних, що містяться в них, покращення обміну інформацією з Міністерством 
фінансів України, забезпечення реалізації Плану заходів із впровадження в 
дослідну експлуатацію ІАС «LOGICA» в повному обсязі, підготовлено та 
направлено лист до Міністерства фінансів України щодо виокремлення в розподілі 
видатків місцевого бюджету на 2021 рік показників по головним розпорядникам 
коштів - окремим юридичним особам.

Підготовлено та направлено інформацію до Всеукраїнської асоціації органів 
місцевого самоврядування «Асоціація міст України» щодо ризиків можливих втрат 
місцевих бюджетів у 2021 році. Надано відповідь на запит шведсько-українського 
проекту «Підтримка децентралізації в Україні» та Асоціації ОТГ щодо доходів 
бюджетів територіальних громад України.
Відповідно до прийнятих рішень міської ради та виконавчого комітету про 
внесення змін до рішення «Про бюджет Верхньодніпровської міської 
територіальної громади на 2021 рік», вносились зміни до автоматизованої 
програми ІАС «Місцеві бюджети», готувались і надавались довідки про зміни 
річного та/або помісячного розпису міського бюджету до управління державної 
казначейської служби у місті для виконання. Відповідно до чинного законодавства 
організовувалась робота щодо внесення змін до розпису міського бюджету за 
джерелами фінансування, вивантаження показників і доведення їх до управлінням 
Державної казначейської служби України у м. Верхньодніпровську 
Дніпропетровської області.

Готувались в межах повноважень зауваження та пропозиції до проектів рішень, 
які надходять на погодження від інших структурних підрозділів міської ради. На 
виконання пп.2 п.2 розпорядження голови облдержадміністрації від 11.02.2021 
року №Р-134/0/3-21 «Про затвердження плану заходів на 2021 рік щодо 
наповнення місцевих бюджетів, ефективного використання бюджетних коштів та 
посилення фінансово-бюджетної дисципліни» щомісячно готувалась та 
надавалась до департаменту фінансів ОДА інформація про хід виконання Плану 
заходів у частині виконання бюджету за доходами за визначною формою згідно 8 
додатків.

Здійснювались прогнозні розрахунки потреби міського бюджету в коштах для 
забезпечення в повному обсязі захищених видатків з урахуванням наявного 
фінансового ресурсу, формування поденного касового плану по доходах і 
видатках міського бюджету.

Протягом звітного періоду здійснювався супровід та внесення змін до 
програмних продуктів: ІАС «Місцеві бюджети», програми подання електронної 
звітності «M.E.Doc», «Мережа розпорядників та одержувачів бюджетних коштів». 
Оприлюднювалась інформація на Єдиному веб-порталі використання публічних 
коштів (Є-Дата). На офіційному сайті Верхньодніпровської міської ради 
оприлюднювалась інформація фінансового відділу міської ради, як головного 
розпорядника коштів, проекти та прийняті рішення виконкому міської ради та 
міської ради, розробником яких є відділ. Забезпечено проведення детального 
аналізу кредиторської та дебіторської заборгованості за даними органів 
казначейства. До департаменту фінансів обласної державної адміністрації 
щомісячно надавалися звіти про стан дебіторської та кредиторської 
заборгованості по бюджетних установах міста.



Складено, підготовлено та подано у встановлені строки бухгалтерські місячні 
та квартальні звіти до УДКСУ, ГУ Державної податкової служби у 
Дніпропетровській області, та до інших державних соціальних фондів. Двічі на 
місяць нараховувалась заробітна плата, здійснювався розрахунок відпусток, 
виплат по листам тимчасової непрацездатності працівникам відділу.
Підготовлено платіжні доручення, реєстри юридичних та фінансових зобов’язань 
до УДКСУ на отримання заробітної плати та оплату товарів та послуг. Складено 
меморіальні ордери з первинною обробкою документів для щомісячного ведення 
касових і фактичних видатків та прийнятих зобов’язань, внесені відповідні дані до 
Книги поточних рахунків, Обігових відомостей, Книги «Журнал-Головна». 
Відображено рух необоротних активів та запасів в обігових відомостях з 
рознесенням даних до комп’ютерної програми по обліку матеріальних цінностей. 
Документально оформлено списання товарно-матеріальних цінностей на протязі 
звітного періоду.

Здійснювалась підготовка і видача довідок про середню заробітну плату 
працівникам відділу. Готувались накази з особового складу та з загальної 
діяльності установи.

Здійснено заходи щодо формування інформації через електронну систему 
дистанційного обслуговування «Клієнт казначейство - Клієнт» (СДО). На протязі 
звітного періоду щодня засобами електронного зв’язку через систему СДО 
формувались та направлялись довідки про зміни до помісячного річного розпису 
асигнувань загального та спеціального фонду бюджету (за наявності) та 
розпорядження про виділення коштів загального (спеціального) фонду місцевих 
бюджетів.

Враховуючи показники затверджені у Бюджетній декларації, Фінансовий 
відділ Верхньодніпровської міської ради розробив Інструкцію з підготовки 
пропозицій до прогнозу місцевого бюджету, та прєкт розпорядження 
Верхньодніпровського міського голови про її затвердження. Відповідно прорахував 
прогнозований фінансовий ресурс бюджету Верхньодніпровської міської 
територіальної громади та довів до головних розпорядників орієнтовні граничні 
показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету 
головному розпоряднику бюджетних коштів на 2022-2024 роки, для подальшого 
формування прогнозованого бюджету по Верхньодніпровській міській 
територіальній громаді на 2022-2024 роки.

Начальник Фінансового відділу
Верхньодніпровської міської ради В.М.Максимова


