
Звіт про роботу відділу фінансів Боратинської сільської ради  

за 2022 рік 

 

На виконання статті 28 Бюджетного кодексу України відділ фінансів 

Боратинської сільської ради, як головний розпорядник бюджетних коштів 

оприлюднює інформацію щодо діяльності у 2022 році. 

Відділ фінансів є юридичною особою, має самостійний баланс, 

реєстраційні рахунки в управлінні Державної казначейської служби, печатку, 

ідентифікаційний код. 

У своїй діяльності відділ фінансів 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 Волинської облдержадміністрації, 

рішеннями обласної та сільської рад, розпорядженнями голови обласної 

державної адміністрації та сільського голови, рішеннями виконкому 

Боратинської сільської ради, а також Положенням про відділ фінансів 

Боратинської сільської ради, забезпечує їх виконання в межах компетенції. 

Відділ фінансів здійснює загальну організацію та управління 

виконанням місцевого бюджету, координує діяльність учасників бюджетного 

процесу з питань виконання бюджету.  

В процесі вирішення пріоритетності виконання завдань, передбачених 

функціональними повноваженнями, робота відділу фінансів ґрунтується на 

принципах законності, обґрунтованості, збалансованості, цільового 

використання бюджетних коштів та першочерговості фінансування соціально 

захищених статей видатків. 

Основним напрямком роботи відділу фінансів є організація роботи по 

складанню і виконанню бюджету громади відповідно до вимог Бюджетного 

кодексу України та чинного законодавства, координація учасників 

бюджетного процесу, розробка нормативно–правових актів з питань бюджету.  

В 2022 році посадовими особами відділу фінансів проведена наступна 

робота: 

- складено та доведено до головних розпорядників коштів 31 лімітну 

довідку про бюджетні призначення; 

- складено річний та помісячний розписи доходів і видатків загального 

та спеціального фондів бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік 

та направлено розпис в УДКСУ у м. Луцьку; 

- підготовлено та доведено до головних розпорядників коштів витяги з 

річного та помісячного розписів видатків бюджету сільської територіальної 

громади на 2022 рік;  

- організована робота по складанню звіту по мережі, штатах і 

контингентах та пояснювальної записки до звіту про виконання бюджету 

Боратинської сільської територіальної громади за 2021 рік; 

- підготовлена інформація про виконання бюджету Боратинської 

сільської територіальної громади за 2021 рік, в т.ч.: загальна характеристика 



виконання бюджету; відображені показники економічного розвитку регіону; 

доходи; видатки та заборгованість; фінансування; кредитування; міжбюджетні 

трансферти; інша інформація. Працівниками відділу фінансів було 

забезпечено вчасне подання та якісний захист річного звіту за 2021 рік у 

департаменті фінансів Волинської обласної державної адміністрації; 

- складено та подано зведення планів по мережі, штатах і контингентах 

установ, що фінансуються з бюджету Боратинської сільської територіальної 

громади на 2022 рік;  

- у терміни, визначені для подання зведеної річної бюджетної звітності, 

працівниками відділу фінансів проводився прийом та перевірка звітів 

головних розпорядників бюджетних коштів про виконання паспортів 

бюджетних програм за 2021 рік за формою, затвердженою наказом 

Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів». 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України в процесі 

виконання бюджету сільської територіальної громади за доходами та 

видатками протягом звітного року здійснювався аналіз та моніторинг у 

частині: 

- стану виконання доходної та видаткової частини бюджету сільської 

територіальної громади в цілому та в розрізі джерел за доходами та видатками; 

- очікуваного виконання затверджених помісячним розписом власних 

доходів загального фонду бюджету сільської територіальної громади окремо 

за місяць та наростаючим підсумком з початку року в розрізі надходжень та 

порівняно з аналогічним періодом минулого року; 

- податкового боргу на підставі отриманої інформації від податкового 

органу у розрізі дохідних джерел, у тому числі по підприємствах комунальної 

та інших форм власності; 

- можливих ризиків в частині невиконання затверджених призначень за 

доходами, зокрема по бюджетоутворюючих джерелах надходжень: по податку 

на доходи фізичних осіб, платі за землю, єдиному податку; 

- 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, акцизному 

податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів, єдиному податку; складались аналітичні довідки для  

вжиття управлінських заходів щодо збільшення надходжень плати за землю та 

ПДФО; 

- споживання енергоносіїв бюджетними установами; 

-виконання видаткової частини бюджету територіальної громади по 

кодах програмної та економічної класифікації видатків;  

- використання фонду заробітної плати та витрачання коштів на виплату 

заробітної плати бюджетних установ та соціальних виплат населенню; 

- використання коштів субвенції з державного бюджету; 

- надходження коштів до бюджету розвитку бюджету та їх освоєння; 



-зареєстрованих фінансових зобов’язань в управлінні Державної 

казначейської служби України у м.Луцьку, підготовка розпоряджень на 

фінансування із загального та спеціального фондів бюджету територіальної 

громади, щоденного моніторингу залишків коштів на рахунках головних 

розпорядників коштів, підвідомчих установ та на рахунках бюджету. 

Опрацьовувались та готувались відповіді на депутатські запити, 

інформаційні запити, листи підприємств і установ з питань, що належать до 

компетенції відділу фінансів.  

В 2022 році відділом фінансів виконано 288 контрольних завдань, у тому 

числі завдань: департаменту фінансів ВОДА − 84, облдержадміністрації − 25, 

райдержадміністрації – 64, інших контрольних завдань – 115.  

Упродовж року здійснювалась координація учасників бюджетного 

процесу по забезпеченню виконання дохідної і видаткової частин бюджету 

територіальної громади.  

Відповідно до щомісячного звіту щодо виконання доходної та 

видаткової частин бюджету територіальної громади здійснювався аналіз 

виконання бюджету громади за відповідний період. Підготовлено відповідні 

матеріали та подано на розгляд сільському голові 14 аналітичних довідок про 

стан виконання бюджету сільської територіальної громади. Щомісячно на сайт 

Боратинської ТГ подається інформація «Про підсумки виконання 

Боратинського бюджету сільської територіальної громади».  

Згідно з затвердженими бюджетними призначеннями здійснювалось 

фінансування видатків з бюджету територіальної громади, складались 

розпорядження на фінансування та в установленому законодавством порядку 

подавались до управління Державної казначейської служби у м.Луцьку. 

Протягом звітного року проведено фінансування видатків бюджету згідно 596 

розпоряджень про виділення коштів з рахунків бюджету територіальної 

громади.  

Опрацьовувались законопроєкти, законодавчі, нормативно-правові 

акти, оглядові листи тощо з питань бюджету. Надавалась інформаційно-

консультаційна допомога розпорядникам бюджетних коштів з питань 

бюджету. 

Опрацьовано лист Міністерства фінансів України від 15.08.2022                              

№ 05110-14-6/17891 «Про особливості складання проектів місцевих бюджетів 

на 2023 рік». 

З метою забезпечення своєчасного формування збалансованого проєкту 

бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік, відповідальності всіх 

учасників бюджетного процесу, підготовлено розпорядження сільського 

голови «Про план заходів щодо складання проєкта бюджету Боратинської 

сільської територіальної громади на 2023 рік». 

Згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною 

Міністерством фінансів України, розроблено і доведено до головних 

розпорядників бюджетних коштів бюджету територіальної громади 

Інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету сільської 

територіальної громади на 2023 рік та прогнозу на 2023 − 2025 роки. 



Проведено аналіз бюджетних запитів по 37 бюджетних програмах та 

розрахунків до них, підготовлені пропозиції щодо включення відповідних 

видатків до проекту бюджету Боратинської сільської територіальної громади 

на 2023 рік. 

За поданням Головного управління Державної податкової служби 

України у Волинській області опрацьовувались електронні висновки про 

повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань за 

платежами, належними бюджету, та платежами, які підлягають розподілу між 

державним і місцевими бюджетами в системі «Електронний кабінет». 

Відповідно до звернень платників податків готувались та погоджувались 

подання на повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету 

зборів, платежів та інших доходів бюджету. 

Підготовлено  матеріали для проведення засідання виконкому сільської 

ради та на сесію сільської ради (проекти рішення, доповідні записки) з 

наступних питань: 

- проєкт рішення «Про затвердження звіту про виконання бюджету 

Боратинської сільської територіальної громади за 2021 рік». Звіт про 

виконання бюджету сільської територіальної громади за 2021 рік затверджено 

рішенням сільської ради № 12/3 від 18.02.2022 року; 

- 10 проєктів рішень «Про внесення змін до рішення до рішення сільської 

ради від 24.12.2021 № 11/8 «Про бюджет сільської територіальної громади на 

2022 рік»; 

- 5 проєктів рішень «Про встановлення місцевих податків і зборів». 

Підготовлено та погоджено 10 договорів «Про міжбюджетний 

трансферт на 2022 рік», 41 проект розпоряджень сільського голови «Про 

внесення змін до показників бюджету сільської територіальної громади на 

2022 рік» з метою подальшої їх реєстрації сільською радою.  

Відповідно до прийнятих рішень сільської ради про внесення змін до 

рішення «Про бюджет Боратинської сільської територіальної громади на            

2022 рік», розпоряджень сільського голови «Про внесення змін до показників 

бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік» вносились зміни до 

автоматизованої програми ІАС «Місцеві бюджети», готувались і надавались 

довідки про зміни річного та/або помісячного розпису бюджету 

територіальної громади до управління державної казначейської служби у 

м.Луцьку для виконання. В установленому законодавством порядку 

перевірялись та погоджувались проєкти паспортів бюджетних програм, 

наданих головними розпорядниками бюджетних коштів бюджету громади. 

Протягом року, відповідно до внесених зміни до річного та помісячного 

розпису бюджету територіальної громади, виписано та зареєстровано 307 

довідок, в тому числі: по доходах – 27, по видатках – 221, по джерелах – 59; 

перевірено та погоджено 132 паспорти бюджетних програм, наданих 

головними розпорядниками бюджетних коштів бюджету громади. 

На виконання «Порядку обміну інформацією між Міністерством 

фінансів України та учасниками бюджетного процесу на місцевому рівні», 

затвердженому Наказом Міністерства фінансів України від 30.08.2021 року 



№488 через відкритий програмний інтерфейс LOGICA забезпечено обмін 

інформацією між Міністерством фінансів України (суб’єкт інформаційного 

обміну) та відділом фінансів (учасник бюджетного процесу) щодо проекту 

бюджету, формування рішення про бюджет та змін до нього, розпису видатків, 

стану фінансування соціальних виплат, щодо розподілу вільних залишків 

коштів та інша інформація, а також обмін інформацією між учасниками 

бюджетного процесу, а саме: Відділом фінансів та головними розпорядниками 

бюджетних коштів щодо бюджетних пропозицій, бюджетних запитів, 

паспортів бюджетних програм, звітів про виконання паспортів бюджетних 

програм. 

Здійснювались прогнозні розрахунки потреби бюджету територіальної 

громади в коштах для забезпечення в повному обсязі захищених видатків з 

урахуванням наявного фінансового ресурсу. 

Забезпечено оприлюднення на офіційному сайті Боратинської сільської 

ради інформацію відділу фінансів Боратинської сільської ради, як головного 

розпорядника коштів та проекти і прийняті рішення виконкому сільської ради 

та сільської ради, розробником яких є відділ фінансів. 

Для забезпечення у 2022 році ефективного управління залишками 

коштів бюджету шляхом розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних 

рахунках в установі банку та з метою залучення до загального фонду  відсотків 

за користування тимчасово вільними коштами загального фонду, відділом 

фінансів забезпечено проведення конкурсу з визначення установи банку для 

розміщення тимчасово вільних коштів бюджету Боратинської сільської 

територіальної громади на депозитних рахунках у 2022 році, за результатами 

якого визначено переможця - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» з процентною ставкою за вкладом 

6,7 процентів річних та 7,2 процентів річних (додатковою угодою від 

08.08.2022 року). Протягом року на депозитний рахунок банку було 

направлено 35 000,0 тис.грн загального фонду бюджету громади, які до кінця 

2022 року повернуто до бюджету. Від розміщення тимчасово вільних коштів 

бюджету Боратинської сільської територіальної громади до загального фонду 

бюджету залучено 2 079,7 тис. гривень. 

Протягом звітного року здійснювався супровід та внесення змін до 

програмних продуктів: ІАС «Місцеві бюджети», ІАС «Соцвиплати», програми 

подання електронної звітності «M.E.Doc», «Мережа розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів», програми введення платіжних доручень 

«Парус». 

У 2022 році відділ фінансів Боратинської сільської ради був головним 

розпорядником бюджетних коштів за міжбюджетними трансфертами. 

Протягом звітного року з бюджету територіальної громади іншим 

бюджетам перераховано 4 442,6 тис.грн іншої субвенції та 2 977,2 тис.грн 

субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів. А саме:  

- інша цільова субвенція: на обслуговування та надання соціальних 

послуг населенню даних громад в стаціонарному відділенні с.Білостік –  463,3 



тис.грн; на компенсацiйнi виплати на пiльговий проїзд автомобiльним 

транспортом окремим категорiям громадян – 720,0 тис.грн; на виплати 

фізичним особам, які надають послуги громадянам похилого віку, інвалідам 

загального захворювання, хворим які потребують сторонньої допомоги –  99,7 

тис.грн; на забезпечення діяльності «Інклюзивно-ресурсний центр 

Підгайцівської сільської ради» – 114,6 тис.грн; на оплату комунальних послуг 

комунальному підприємству «Луцька центральна районна лікарня 

Підгайцівської сільської ради» - 800,0 тис.грн; на фінансування закладів 

дошкільної освіти м.Луцьк – 245,0 тис.грн; на функціонування полігону 

твердих побутових відходів у с.Брище – 2 000,0 тис.грн; 

- субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів: на виконання завдань 

Програми «Охорона навколишнього природного середовища» – 149,2 тис.грн 

(кошти освоєно в повному обсязі); на виконання завдань Програми 

забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності на 2021-

2023 роки – 400,0 тис.грн (кошти освоєно в повному обсязі); на виконання 

Програми «Підтримки органів виконавчої влади Луцького району на           2022 

рік» - 70,0 тис.грн (кошти освоєно в повному обсязі); на виконання завдань 

Програми «Поліцейський офіцер громади» Боратинської сільської ради на 

2020-2022 роки – 780,0 тис.грн (залишок повернуто до бюджету громади); на 

виконання Програми захисту населення і території Боратинської сільської 

ради від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 2019-

2023 роки – 100,0 тис.грн (кошти освоєно в повному обсязі); на виконання 

завдань Програми забезпечення особистої безпеки громадян та протидії 

злочинності на 2021-2023 роки – 130,0 тис.грн (кошти освоєно в повному 

обсязі); на виконання Програми заходів територіальної оборони Боратинської 

сільської на 2022-2024 роки – 1 298,0 тис.грн (150,0 тис.грн повернуто до 

бюджету громади; кошти передбачалися для проведення ремонтних робіт в 

адміністративних приміщеннях в/ч А7059, одержувач Військова частина 

А7059) на виконання Програми «Дистанційне обслуговування місцевих 

бюджетів на 2022 рік» - 50,0 тис.грн (кошти освоєно в повному обсязі). 

 Керівник відділ фінансів приймав участь в сесійних засіданнях, участь в 

роботі виконавчого комітету Боратинської сільської ради, участь в апаратних 

нарадах при сільському голові, участь у засіданнях комісіях, створених при 

сільській раді. 

 

 

 

Начальник відділу фінансів      Ганна РАДЧУК 
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