
Інформація головного розпорядника про бюджет  

за бюджетною програмою за 2019 рік 

КВК 37 «Фінансовий відділ виконавчого комітету 

Гребінківської міської ради» 

 

Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської ради – 

виконавчий орган Гребінківської міської ради, діяльність якого регламентується 

Положенням про Фінансовий відділ виконавчого комітету Гребінківської міської 

ради, затвердженим рішенням 1 сесії (друге засідання) Гребінківської міської 

ради 7 скликання від 01.12.2017 р. (далі Відділ). 

Основними завданнями Відділу є: 

1) забезпечення реалізації відповідно до Бюджетного кодексу України 

фінансової політики на території Гребінківської міської ради; 

2) розроблення в установленому порядку проекту бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади; 

3) підготовка розрахунків до проекту бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади та прогнозу на наступні за плановим два бюджетні 

періоди і подання таких документів  на розгляд виконавчого комітету; 

4) забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів; 

5) розроблення пропозицій з удосконалення методів фінансового і 

бюджетного планування та здійснення витрат; 

 6) підготовка пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-

економічного розвитку; 

7) здійснення контролю за дотриманням підприємствами, установами і 

організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів. 

У 2019 році Відділом забезпечено виконання повноважень головного 

розпорядника бюджетних коштів та відповідального виконавця за бюджетними 

програмами за КПКВК 3710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах», 

3710170 «Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб 

місцевого самоврядування». 

По КПКВК 3710160 загальна сума видатків загального фонду бюджету 

затверджених у кошторисі на 2019 рік становить 1 459 011 грн., з них касові 

видатки (використано) – 1 440 699 грн 72 коп. (98,74%). Фактична чисельність 

працівників відділу становить 4 особи. За бюджетною програмою здійснювалось 

фінансування діяльності Відділу. Протягом року Відділом опрацьовано 288 

листів, звернень та розроблено 62 накази. 

По КПКВК 3710170 загальна сума видатків загального фонду бюджету 

затверджених у кошторисі на 2019 рік становить 3 000 грн, з них касові видатки 



(використано) – 2 982 грн 90 коп. (99,43%). За бюджетною програмою 

здійснювалось фінансування на підвищення кваліфікації посадових осіб Відділу. 

Протягом року підвищила кваліфікацію одна посадова особа Відділу, витрати на 

підвищення кваліфікації однієї посадової особи склали 2 982 грн 90 коп. 

Видатки, затверджені в бюджеті Гребінківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік, спрямовано на забезпечення 

найнагальніших потреб Відділу. За рахунок коштів бюджету забезпечено 

виконання основних напрямів діяльності за бюджетними програмами. 

 

Начальник фінансового відділу виконавчого  

комітету Гребінківської міської ради    Н.Б.Бондаренко 


