
  
 

БОРАТИНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ЛУЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

    

17 серпня 2022 року  с.Боратин            № 113/1.2         

 

 

Про заходи щодо складання проекту бюджету  

сільської територіальної громади на 2023 рік 

 

 

Відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні»: 

1. Затвердити План заходів щодо складання проекту бюджету Боратинської 

сільської територіальної громади на 2023 рік (далі – План заходів), що 

додається. 

2. Розпорядникам бюджетних коштів, забезпечити виконання затвердженого 

Плану заходів. 

3. Відділу фінансів Боратинської сільської ради (Г. Радчук) забезпечити: 

1) загальну організацію роботи щодо складання проекту бюджету сільської 

територіальної громади на 2023 рік відповідно до вимог, визначених 

Бюджетним кодексом України; 

2) подання у встановлений термін проект рішення сільської ради «Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2023 рік» виконавчому комітету 

Боратинської сільської ради для схвалення. 

4. Під час складання проекту бюджету сільської територіальної громади на 

2023 рік забезпечити: 

1) формування дохідної частини бюджету відповідно до показників соціально-

економічного розвитку Боратинської територіальної громади, з урахуванням 

податкової бази, тенденцій надходжень до бюджету територіальної громади та 

заходів, що вживатимуться для залучення додаткових надходжень; 

2) формування видаткової частини бюджету з дотриманням вимог 

Бюджетного та Податкового кодексів України, з урахуванням прийнятих 



законодавчих змін, та інших прогнозних та програмних документів 

економічного і соціального розвитку;  

3) дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України 

щодо врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату 

праці працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків за 

енергоносії і комунальні послуги, що споживаються бюджетними установами; 

4) спрямування коштів бюджету сільської територіальної громади на 

вирішення питань енергоефективності та енергозбереження з метою 

економного та раціонального витрачання енергетичних ресурсів у бюджетній 

сфері; 

5) підвищення ефективності видатків бюджету розвитку шляхом спрямування 

таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів та програм, 

насамперед на продовження та завершення розпочатих у попередніх роках, та 

на здійснення невідкладних капітальних видатків бюджетних установ. 

5. Відділу фінансів Боратинської сільської ради, головним розпорядникам 

бюджетних коштів забезпечити супровід розгляду та оприлюднення проекту 

рішення сільської ради «Про бюджет сільської територіальної громади на          

2023 рік». 

6. Контроль щодо виконання цього розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Сільський голова        Сергій ЯРУЧИК 

 

Ганна Радчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВИКОНАВЕЦЬ: 

 

Начальник відділу фінансів     Ганна РАДЧУК 

 

«____»_____________2022 р. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник відділу 

організаційно-правового 

забезпечення       Богдана МАКАРЧУК 

 

«____»_____________2022 р. 

    

 

Ознайомлені:  

 

Начальник відділу фінансів     Ганна РАДЧУК 

 

«____»_____________2022 р. 

 

Начальник відділу бухгалтерського 

обліку та звітності – головний бухгалтер   Олена САВЧУК 

 

«____»_____________2022 р. 

 

Начальник відділу освіти     Олександр ХОМИЧ 

 

«____»_____________2022 р.  

 

В.о. начальника відділу культури та 

молодіжної політики       Оксана КРАВЧУК 

           

«____»_____________2022 р.  

  

 

Головний спеціаліст  

відділу соціально-економічного розвитку   Ольга ЦУЗ 

           

«____»_____________2022 р.  
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