
 

 

 

СУДИЛКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

51 СЕСІЯ VIII СКЛИКАННЯ 

РІШЕННЯ 

 

24 грудня 2019 року                                  с.Судилків                               № 13 

 

Про виконання Комплексної Програми 

мобілізації зусиль Судилківської сільської ради, 

Шепетівського управління Державної 

казначейської служби України Хмельницької 

області, розпорядників бюджетних коштів щодо 

забезпечення обслуговування розпорядників 

бюджетних коштів, складання електронної 

звітності та створення сприятливих умов щодо 

функціонування дистанційної системи 

обслуговування, забезпечення повного обліку 

надходжень та видатків до бюджетів усіх рівнів 

на 2018/2019 роки 

 

Керуючись статтею 26 Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань фінансів, бюджету та 

соціально-економічного розвитку, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Інформацію про виконання Комплексної Програми мобілізації зусиль 

Судилківської сільської ради, Шепетівського управління Державної казначейської служби 

України Хмельницької області, розпорядників бюджетних коштів щодо забезпечення 

обслуговування розпорядників бюджетних коштів, складання електронної звітності та 

створення сприятливих умов щодо функціонування дистанційної системи обслуговування, 

забезпечення повного обліку надходжень та видатків до бюджетів усіх рівнів на 2018/2019 

роки взяти до відома (додається). 

 

 

 

Сільський голова        Т. Котик 

  



 

 

Додаток  
до рішення  Судилківської 
сільської ради від 24.12.2019 
року  №13 

 

 

Інформація про виконання Комплексної Програми мобілізації зусиль 

Судилківської сільської ради, Шепетівського управління Державної казначейської 

служби України Хмельницької області, розпорядників бюджетних коштів щодо 

забезпечення обслуговування розпорядників бюджетних коштів, складання 

електронної звітності та створення сприятливих умов щодо функціонування 

дистанційної системи обслуговування, забезпечення повного обліку надходжень та 

видатків до бюджетів усіх рівнів на 2018/2019 роки 

 

Рішенням тридцять четвертої сесії від 07.12.2018 року №3 затверджена 

Комплексної Програми мобілізації зусиль Судилківської сільської ради, Шепетівського 

управління Державної казначейської служби України Хмельницької області, 

розпорядників бюджетних коштів щодо забезпечення обслуговування розпорядників 

бюджетних коштів, складання електронної звітності та створення сприятливих умов щодо 

функціонування дистанційної системи обслуговування, забезпечення повного обліку 

надходжень та видатків до бюджетів усіх рівнів на 2018/2019 роки.  

На виконання завдань Програми  у 2018 році виконавчим комітетом здійснювались 

заходи, а саме: 

для удосконалення та створення нових умов казначейського обслуговування, які 

базуються на використанні сучасної комп'ютерної техніки для створення бази, яка 

дозволить систематично і широко використовувати внутрішню та зовнішню інформацію 

для виконання функцій щодо попереднього та поточного контролю за цільовим 

направленням бюджетних коштів, обліку податків і зборів, своєчасного складання та 

подання звітності, попередження нецільового використання бюджетних коштів та 

недопущення бюджетних правопорушень, створення електронного документообігу та 

ведення фінансової та бюджетної звітності згідно з вимогами системи електронної 

звітності Казначейства України АС «Є-Звітність» було надано у 2018 році іншу субвенцію 

в сумі 5000,00 грн. для Шепетівського УДКСУ. 

 

 

Головний бухгалтер       О.Лабунець 


