
 
 
 

ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
25 серпня 2022 року                № 281 
 
Про затвердження Плану заходів щодо складання проєкту бюджету  
Диканської селищної територіальної громади на 2023 рік 
 

Керуючись статтями 28 та 59  Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», відповідно до положень статей 75, 77, 78 
Бюджетного кодексу України, Бюджетного регламенту проходження 
бюджетного процесу в Диканській селищній територіальній громаді, 
затвердженого рішенням виконавчого комітету Диканської селищної ради від   
13 травня 2021 року № 93 з урахуванням змін, внесених рішенням виконавчого 
комітету Диканської селищної ради від 14 лютого 2022 року № 49, з метою 
забезпечення своєчасного складання проєкту бюджету Диканської селищної 
територіальної громади  на 2023 рік,  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити План заходів щодо складання, розгляду та затвердження 
проєкту бюджету Диканської селищної територіальної громади на 2023 рік 
(далі – План заходів), що додається. 

 
2. Керівникам виконавчих органів селищної ради, керівникам бюджетних 

установ, що отримують кошти з бюджету Диканської селищної територіальної 
громади – розпорядникам і одержувачам бюджетних коштів, іншим 
виконавцям, визначеним у Плані заходів: 

- забезпечити безумовне виконання вказаного Плану заходів; 
- інформацію надавати фінансовому управлінню Диканської селищної 

ради у терміни, визначені Планом заходів.   
 
3. Фінансовому управлінню Диканської селищної ради (Тетяна ЖУРОВА) 

забезпечити здійснення загальної організації роботи щодо підготовки та 
затвердження проєкту бюджету Диканської селищної територіальної громади 
на 2023 рік відповідно до вимог, визначених Бюджетним кодексом України. 

 
4. Головним розпорядникам бюджетних коштів при складанні пропозицій 

до проєкту бюджету Диканської селищної територіальної громади на 2023 рік: 



2 
 

4.1. Провести оптимізацію потреби у видатках на утримання галузей та 
фінансування програм,  затверджених селищною радою, шляхом виключення  
непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують 
виконання основних функцій і завдань розпорядників коштів, з метою 
формування проєкту бюджету відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу 
України в межах прогнозних показників обсягів видатків місцевого бюджету, 
доведених фінансовим управлінням Диканської селищної ради. 

4.2. Неухильно дотримуватись 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, послуги зв’язку, 
що споживаються бюджетними установами. 

 
5. Організацію виконання даного рішення покласти на начальника 

фінансового управління Диканської селищної ради (Тетяну ЖУРОВУ), 
контроль за виконанням – на комісію з питань фінансів, бюджету, планування 
соціально-економічного розвитку, підприємництва, інвестицій та міжнародного 
співробітництва. 

  
 
 
Селищний голова                                                               Сергій ДАВИДЕНКО 
 
 


