Довідка
1.

Виконання місцевих бюджетів Одеської області
на 29.12.2020р.

До місцевих бюджетів Одеської області на 29 грудня надійшло –
17,9 млрд.грн., виконання плану забезпечено 92,9%, (невиконання 1 364,3 млн.грн.).
(план 19 309,4 млн.грн). Темп росту 103,6%.
За
попередніми
розрахунками очікуване
виконання
за
рік
складе
близько 18,2 млрд. грн., виконання плану очікується на 94,5% (недоотримання

коштів може складати 1 064,4 млн. грн).

До обласного бюджету надійшло – 2,5 млрд.грн., виконання плану
89,9% (невиконання 284,7 млн.грн.) (план 2 829,7 млн.грн). Темп росту 112,3%.

За попередніми розрахунками очікуване виконання за рік складе близько
2 580,0 млн. грн., виконання плану очікується 91,2% (обсяг невиконання
249,7 млн. грн).
Довідково:
- до загального фонду надійшло - 2 409,4 млн. грн., виконання плану 92,5% (-196,3млн.грн.),
(план 2 605,7 млн.грн). Темп росту 107,2%. Очікуване виконання за рік складе близько 2 429,4 млн.
грн., виконання плану 93,2% (-176,3 млн. грн).
- до спеціального фонду надійшло – 135,5 млн. грн., виконання плану 60,5%, (-88,4 млн.грн.),
(план 223,9 млн.грн). Темп росту 694,6%. Очікуване виконання за рік складе близько 135,5 млн. грн.,
виконання плану 60,5% (-88,4 млн. грн).

2.

Затвердження місцевих бюджетів на 2021 рік

На 2021 рік в Одеській області буде функціонувати 98 місцевих
бюджетів:
1 - обласний бюджет;
7 - бюджетів районів
91 - бюджет територіальних громад
Станом на 29 грудня 2020 року з 99 місцевих бюджетів Одеської
області затверджено 98 (99,0%), у т.ч.:
1 обласний бюджет (24 грудня 2020
року);
7 районних бюджет – (100,0%);
90 бюджетів територіальних громад –(98,9%).
З порушенням терміну прийнято:
- районні бюджет Ізмаїльського району – 28.12.2020;, Подільського району – 26.12.2020;
Одеського району – 29.12.2020;
- бюджет Сергіївської селищної територіальної громади – 28.12.2020.

Не затверджено бюджет Цебриківської селищної територіальної громади.
Виконкомом Цебриківської селищної ради двічі виносився на розгляд селищної
ради проект бюджету на 2021 рік (19 та 24 грудня), але рішення не прийнято.
Очікувана дата проведення позачергової сесії ради – 30 грудня 2020 року.

Відповідно до статті 115 Бюджетного кодексу України Департамент фінансів до
кінця січня 2021 року проведе перевірку прийнятих бюджетів на відповідність
бюджетному законодавству, щодо збалансованості місцевих бюджетів та їх

забезпеченості. За результатами перевірки буде виявлено незабезпечені бюджети. З
урахуванням яких буде в подальшому розподілено додаткову дотацію.
Особливості здійснення витрат місцевого бюджету у разі несвоєчасного
прийняття рішення про місцевий бюджет передбачені статтею 79 Бюджетного
кодексу України.
Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про місцевий
бюджет, виконавчий орган місцевої ради має право здійснювати витрати місцевого
бюджету лише на цілі, визначені у рішенні про місцевий бюджет на попередній
бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про місцевий
бюджет на наступний бюджетний період, схваленому виконавчим органом місцевої
ради та поданому на розгляд відповідної місцевої ради.
При цьому щомісячні бюджетні асигнування місцевого бюджету сумарно не
можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням
про місцевий бюджет на попередній бюджетний період (крім випадків,
передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 цього
Кодексу, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків
місцевого бюджету).
3.

Стан створення
громадах.

фінансових

органів

у

територіальних

Відповідно до законодавства, всім територіальні громади
необхідно створити фінансові органи.
З 2021 року в області буде функціонувати 91 територіальна
громада. Для забезпечення бюджетного процесу, всі вони повинні
створити фінансові органи.
На сьогодні 85 територіальних громад сформували фінансовий орган; у
територіальних громадах не призначено керівників фінансових органів, триває
процедура конкурсу (Петровірівська громада Березівського району - конкурс
04.01.2021, Великодолинська громада Одеського р-ну - конкурс оголошено на 2
декаду січня, Нерубайська сільська громада Одеського р-ну - конкурс 1 декада
січня, Усатівська громада, Одеського р-ну, конкурс у січні)

