
 
Проєкт вноситься  
селищним головою 

РІШЕННЯ 
 

від ____ ________2022 року                                                     №_____ 
смт Олександрівка 

 
Про звіт начальника фінансового відділу Олександрівської селищної ради за 

I квартал 2022 року 
 
 

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 52 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні»  
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  В И Р І Ш И В: 
 

1. Взяти до відома звіт начальника фінансового відділу Валентини ШИЯТИ 
за I квартал 2022 року (додається). 
 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Василя СКЛЯРЕНКА. 
 
 
 
 
 
Селищний голова                                                            Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету           
Олександрівської  селищної ради  
від ___ __________ 2022 року № ___ 

Звіт 
начальника фінансового відділу  за I квартал 2022 року 

1. Аналітична робота 
Відповідно до законодавства України фінансовий відділ  здійснює функції з 

складання, виконання місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів 
розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з 
управлінням коштами місцевого бюджету. 

За період роботи з 01 січня 2022 року по 31 березня 2022 року відділом було 
підготовлено   відповідей/листів на територіальні органи виконавчої влади 
міністерств та відомств та здійснено виконання контрольних документів 
департаменту фінансів Кіровоградської ОДА, селищної ради по галузях 
соціально-культурної сфери, природоохоронних заходів, земельних та дорожніх 
фондів та надано  84 інформації. 

Подано бюджетну та фінансову звітність до УДКСУ, а саме: 7 місячних та  3 
квартальних звітів. Погоджено мережу головних розпорядників коштів та зміни 
до неї. 

Підготовлено документи  на отримання короткотермінових позик для 
покриття тимчасових касових розривів в УДКСУ, а саме:  3 розрахунки поденних 
зведених касових планів. 

Узагальнено та подано департаменту фінансів Кіровоградської ОДА звіту 
про виконання зведеного бюджету та звіту по мережі, штатах та контингентах за 
2021 рік,  пояснюючої записки та  додатків.  

Підготовлено матеріали до публічного представлення  звіту про виконання 
бюджету за 2021 рік, пояснююча записка, 2 додатки та аналітичні матеріали. 

Складено помісячний розпис доходів і видатків селищного бюджету на 2022 
рік та подано до УДКСУ. 

Внесено до бази ІАС «Місцеві бюджети» та «LOGICA» даних щодо 
планових показників та змін до них (підготовлено  72  довідок про внесення змін 
до дохідної та видаткової частини бюджету) внесено дані щодо стану 
фінансування соціальних виплат, розподілу вільних залишків та  коштів.   

Здійснено за участю органів, що контролюють справляння надходжень до 
бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до  бюджету 
територіальної громади. 

Організовано виконання  бюджету територіальної громади та проведено 
заходи щодо ефективного витрачання бюджетних коштів. 

Підготовлено (у межах своїх повноважень) проєкт угоди на передачу 
міжбюджетних трансфертів. 

Проведено фінансування головних розпорядників коштів та установ, 
комунальних установ, підприємств та закладів (підготовлено  3 платіжних 
доручень та 112 розпоряджень на фінансування). 



Надано 3 уточнених розписів до показників дохідної та видаткової частини 
бюджету департаменту фінансів Кіровоградської ОДА та УДКСУ забезпечено 
протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим 
бюджетним призначенням. 

Перевірено та погоджено 48 паспортів бюджетних програм та 7  паспортів 
про внесення змін. 

Складено 12 довідок про перевірку кошторисів установ доходів та видатків 
бюджетних установ. 

Здійснено аналіз планових та звітних показників доходів селищного 
бюджету. 

Подано  1 інформацію, що містяться в  рішенні селищної ради «Про бюджет 
Олександрівської селищної територіальної громади» та  3 інформацій щодо 
внесення змін до рішення через ІАС «LOGICA». 

Проведено моніторинг розрахунків за енергоносії, що споживаються 
бюджетними установами селища, аналіз забезпеченості коштами бюджетних 
установ селища на оплату енергоносіїв та  надано  3 інформації департаменту 
фінансів ОДА. 

Підготовлено 2 проєкти рішень виконавчого комітету, а саме: про 
затвердження  звіту про виконання селищного бюджету за   2021 рік, 
(пояснювальна записка та  додатки до неї), про затвердження звіту про виконання 
плану роботи фінансового відділу за 2021 рік. 

Підготовлено  3 проєкти рішення про внесення змін до рішення селищної 
ради «Про бюджет Олександрівської селищної територіальної громади на 2022 
рік» та рішення «Про звіт про виконання бюджету селищної територіальної 
громади за 2021 рік» (4 рішення, 4 пояснювальні записки,  14 додатків). 

  Підготовлено 2 проєкти розпоряджень голови з питань бюджету та 
пояснюючі записки до них. 

Крім того, проводиться постійне виконання поточних доручень керівництва 
Олександрівської селищної ради. 

2. Методична робота 
 Видано (у межах своїх повноважень) накази та організовано здійснення 
контролю за їх виконанням. 

3. Організаційна робота 
 Взято   участь у засіданнях постійних комісій селищної ради та виконавчого 
комітету. 
 Проводиться робота з працівниками відділу, щодо дотримання посадових 
інструкцій та етики спілкування посадових осіб місцевого самоврядування. Крім 
того, ведеться роз’яснювальна робота з необхідності вакцинації проти Covid-19. 
Начальник фінансового  
відділу                                                    _______                  Валентина ШИЯТА 
(посада керівника виконавчого органу                  (підпис)                     (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

селищної ради)        

ПОГОДЖЕНО 
Заступник селищного 
голови з питань діяльності 
виконавчих органів  ради                             _________                   Василь СКЛЯРЕНКО 

                                                                                          (підпис)                        (власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 


