Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1160 від 30.12.2020 р.

Про затвердження плану заходів щодо організації виконання бюджету Одеської міської територіальної громади у 2021 році



Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування                          в Україні»:
 
1. Затвердити план заходів щодо організації виконання бюджету               Одеської міської територіальної громади у 2021 році (додається).

2. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради, комунальних підприємств «Агентство програм розвитку Одеси» та «Одесміськелектротранс» щоквартально до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надавати до департаменту фінансів Одеської міської ради інформацію про виконання заходів.
 
3. Департаменту фінансів Одеської міської ради щоквартально до                15 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати міського голову про реалізацію заходів. 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Кучука М.І.


									
                  Г. Труханов


Додаток 
до розпорядження 
міського голови
від 30.12.2020 р.	
№  1160
ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо організації виконання бюджету Одеської міської територіальної громади у 2021 році 

№
з/п
Заходи
Термін
виконання
Виконавці
1.
Погодження мережі головних розпорядників коштів бюджету Одеської міської територіальної громади (реєстру змін до мережі)
Протягом 
2021 року
Департамент фінансів Одеської міської ради

Керівники виконавчих органів Одеської міської ради (головні розпорядники бюджетних коштів)
2.
Затвердити розпис бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік та надати його до управління Державної казначейської служби України у м. Одесі Одеської області
До
05 січня 2021 року
Департамент фінансів Одеської міської ради
3.
Довести до головних розпорядників бюджетних коштів витяги                з розпису бюджету Одеської міської територіальної громади                      на 2021 рік
До
06 січня 2021 року
Департамент фінансів Одеської міської ради	
4.
Довести керівникам виконавчих органів Одеської міської ради, відповідальним за виконання дохідної частини бюджету Одеської міської територіальної громади, затверджені річні та помісячні планові показники надходжень до бюджету на                 2021 рік для вжиття заходів щодо забезпечення їх безумовного виконання

У тижневий термін після затвердження розпису
Департамент фінансів Одеської міської ради
	
5.
Затвердити кошториси, плани асигнувань, плани використання бюджетних коштів та штатні розписи на 2021 рік
До
11 січня 2021 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
6.
Підготувати проєкт розпорядження міського голови                           «Про штатну чисельність апарату Одеської міської ради                     та її виконавчих органів на 2021 рік» 
До 
04 січня 2021 року
Відділ кадрової роботи Одеської міської ради
7.
Затвердити штатні розписи на 2021 рік відповідно до штатної чисельності, встановленої розпорядженням міського голови «Про штатну чисельність апарату Одеської міської ради                       та її виконавчих органів на 2021 рік»

У тижневий термін після видання відповідного розпорядження міського голови
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
8.
Підготувати проєкт розпорядження міського голови                          «Про затвердження граничної штатної чисельності працівників комунальних установ, що забезпечують діяльність Одеської міської ради та її виконавчих органів, на 2021 рік» 
До 
04 січня 2021 року
Департамент фінансів Одеської міської ради
9.
Затвердити штатні розписи на 2021 рік відповідно до штатної чисельності, встановленої розпорядженням міського голови «Про  затвердження граничної штатної чисельності працівників комунальних установ, що забезпечують діяльність Одеської міської ради та її виконавчих органів, на 2021 рік»
У тижневий термін після видання відповідного розпорядження міського голови
Керівники комунальних установ Одеської міської ради
10.
Підготувати проєкт рішення виконавчого комітету Одеської міської ради щодо утримання штатної чисельності працівників у разі відсутності затверджених центральним органом виконавчої влади типових штатних нормативів щодо установ соціально-культурної сфери
Терміново
(за необхідністю)
Департамент освіти та науки Одеської міської ради,
департамент охорони здоров’я Одеської міської ради,
департамент культури та туризму Одеської міської ради, 
департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради,
управління з фізичної культури та спорту                 Одеської міської ради,
служба у справах дітей Одеської міської ради
11.
Затвердити за погодженням з департаментом фінансів Одеської міської ради паспорти бюджетних програм на 2021 рік
До
 12 лютого 2021 року.
У разі внесення змін до паспортів бюджетних програм                          у терміни, встановлені наказом Міністерства фінансів України   від 26 серпня                     2014 року № 836
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради (головні розпорядники бюджетних коштів)
12.
Забезпечити подання інформації, що міститься в паспортах бюджетних програм головних розпорядників коштів бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік,                           до інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGIСA»
До 
31 березня 2021 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради (головні розпорядники бюджетних коштів)
13.
Забезпечити подання інформації, що міститься в змінах до паспортів бюджетних програм головних розпорядників коштів бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік, до інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGIСA»
Постійно
протягом 
2021 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради (головні розпорядники бюджетних коштів)
14.
Надати до департаменту фінансів Одеської міської ради узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм
2022 рік.
Протягом 
30 днів після складання звіту про виконання паспорта бюджетної програми 
за 2021 рік
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради (головні розпорядники бюджетних коштів)
15.
Погоджувати з департаментом фінансів Одеської міської ради розмір премії керівників, заступників керівників та середній розмір премії посадових осіб виконавчих органів Одеської міської ради, працівників комунальних установ, які забезпечують діяльність Одеської міської ради та її виконавчих органів
Щомісячно 
протягом 
2021 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
16.
Тимчасово призупинити надання посадовим особам виконавчих органів Одеської міської ради матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань
До 
01 жовтня 2021 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
17.
Погоджувати з департаментом фінансів Одеської міської ради додаткову заробітну плату (доплати, надбавки, премії) та інші заохочувальні та компенсаційні виплати за галузями:
	освіта;

культура та мистецтво;
фізична культура та спорт;
соціальний захист та соціальне забезпечення
Щомісячно 
протягом 
2021 року
Департамент освіти та науки Одеської міської ради,
департамент культури та туризму Одеської                    міської ради, 
департамент  праці та соціальної політики            Одеської міської ради,
управління з фізичної культури та спорту             Одеської міської ради,
служба у справах дітей Одеської міської ради
18.
Надавати до департаменту фінансів Одеської міської ради заявки на виділення коштів відповідно до зареєстрованих бюджетних зобов’язань у комп’ютерній програмі «Єдина інформаційна система управління місцевим бюджетом»
Протягом
2021 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради (головні розпорядники бюджетних коштів)
19.
Провести роботу щодо зміни статусу Комунальної установи «Центр невідкладної медичної допомоги» на комунальне некомерційне підприємство з подальшим укладенням договору          з Національною службою охорони здоров’я про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій
До 
01 березня 2021 року
Департамент охорони здоров’я Одеської міської ради
20.
Надавати до департаменту фінансів Одеської міської ради інформацію щодо реалізації та стану розрахунків за борговими зобов’язаннями за проєктами:
- «Розвиток міської інфраструктури»;



- «Оновлення міського електротранспорту м. Одеса»;


- «Міський громадський транспорт України» 
(підпроєкт «Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення «Північ-Південь»)
Щоквартально
 до 10 числа місяця, наступного                   за звітним



Комунальне підприємство «Агентство програм розвитку Одеси»

Комунальне підприємство «Одесміськелектротранс»

Комунальне підприємство «Одесміськелектротранс»
21.
Проводити постійний моніторинг соціально-економічної ситуації та стану виконання основних показників соціально-економічного розвитку міста Одеси на 2021 рік. Інформацію надавати до департаменту фінансів Одеської міської ради

Щоквартально
до 20 числа місяця, наступного                      за звітним
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради
22.
Здійснювати перевірки щодо правильності складання кошторисів, планів асигнувань, планів використання бюджетних коштів
За необхідністю
Департамент фінансів Одеської міської ради
23.
Привести розпорядження міського голови та рішення виконавчого комітету Одеської міської ради у відповідність                  до рішення Одеської міської ради від 24 грудня 2020 року              № 13-VIІI «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік»
Терміново
 (за необхідністю)
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради
24.
Вносити зміни до рішення Одеської міської ради від 24 грудня  2020 року № 13-VIІI «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік»
За необхідністю 
Департамент фінансів Одеської міської ради,
департамент з організації роботи Одеської міської ради
25.
Опубліковувати та оприлюднювати рішення Одеської міської ради від 24 грудня 2020 року № 13-VIІI «Про бюджет Одеської міської територіальної громади на 2021 рік» та зміни до нього
Не пізніше ніж через десять днів з дня прийняття 
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради,
департамент фінансів Одеської міської ради
26.
Вносити зміни до розпису бюджету Одеської міської територіальної громади на 2021 рік 
За необхідністю 
Департамент фінансів Одеської міської ради
27.
Надавати квартальні звіти про виконання бюджету Одеської міської територіальної громади до Одеської міської ради 
У двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду
Виконавчий комітет  Одеської міської ради,
департамент з організації роботи Одеської міської ради, департамент фінансів Одеської міської ради


28.
Опубліковувати та оприлюднювати квартальні звіти про виконання бюджету Одеської міської територіальної громади
Не пізніше ніж через десять днів з дня прийняття 
Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради,
департамент фінансів Одеської міської ради




В.о. заступника міського голови –
керуючого справами											О. Бриндак







