
 

 

1. Про стан фінансово-бюджетної дисципліни  в Одеській області за 

січень-вересень 2018 року. 

 

РІШЕННЯ: 
 

1. Рекомендувати керівникам структурних підрозділів 
облдержадміністрації – головним розпорядникам коштів обласного бюджету, 
головам райдержадміністрацій, головам міст обласного підпорядкування, 
міським, селищним, сільським головам та головам об’єднаних територіальних 
громад: 

1.1. Вжити дієвих заходів щодо посилення фінансово-бюджетної 
дисципліни, забезпечення раціонального, ефективного та економного 
витрачання коштів бюджетів, законності використання ресурсів та майна, 
попередження порушень та зловживань, а також своєчасності вжиття заходів 
відповідного реагування, зокрема, в частині відшкодування заподіяної шкоди 
(втрат) та притягнення до відповідальності винних посадових осіб; 

1.2. Забезпечити безумовне виконання вимог Закону України «Про 
публічні закупівлі». 

2. Рекомендувати головам райдержадміністрацій, головам міст обласного 
підпорядкування, міським, селищним, сільським головам та головам 
об’єднаних територіальних громад: 

2.1. З урахуванням вимог ст. 40 Закону України «Про регулювання 
містобудівної діяльності» забезпечити залучення коштів пайової участі до 
розвитку інфраструктури населених пунктів та зобов’язувати замовників брати 
участь у цьому, контролювати своєчасне та повне виконання договорів; 

2.2. Провести інвентаризацію об’єктів комунальної власності, а у разі 
виявлення безхазяйного нерухомого майна – вжити заходів відповідно до вимог 
чинного законодавства; 

2.3. Проводити щоквартальне заслуховування підпорядкованих головних 

розпорядників коштів відповідних бюджетів з питань дотримання фінансово-

бюджетної дисципліни та за результатами заслуховування з прийняттям 

відповідного управлінського рішення; 

2.4. Після розгляду на засіданнях сесій, колегій, виконкомів, нарадах 

тощо питання щодо стану фінансово-бюджетної дисципліни на відповідній 

території направляти копію прийнятого управлінського рішення до Південного 

офісу Держаудитслужби. 

 

 

 2. Актуальні питання пенсійного забезпечення населення Одеської 

області в І півріччі 2018 року. 

 

РІШЕННЯ: 
 

1. Рекомендувати головам райдержадміністрацій, головам міст обласного 

підпорядкування, членам міських та районних рад, головам територіальних 

громад провести роз’яснювальну роботу серед населення  щодо: 

- переваг використання електронно - цифрового підпису; 



- можливості отримання інформації з питань пенсійного забезпечення та 

пенсійного страхування на сайті Пенсійного фонду України www.pfu.gov.ua; 

- можливості отримання електронних послуг на Порталі електронних 

послуг Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua; 

- можливості перегляду громадянином, який зареєстрований на Порталі 

електронних послуг Пенсійного фонду України, даних про свою заробітну 

плату, страховий стаж, розмір пенсії, анкетних даних; адреси реєстрації та 

адреси фактичного місця проживання; даних паспорту, страхового свідоцтва і 

електронного пенсійного посвідчення; дані про перетин кордону зони АТО - 

для переселенців. 

3. Рекомендувати головам територіальних громад надати представникам 

органів Пенсійного фонду України можливість  обслуговувати громадян на 

території громад на виконання розпорядження Кабінету Міністрів  України від 

14.09.2016 № 672-р “Про схвалення Стратегії модернізації та розвитку 

Пенсійного фонду України на період до 2020 року” та постанови правління 

Пенсійного фонду України від 07.04.2017  № 8-1.  

 

 

3. Про стан боротьби з правопорушеннями і злочинністю в області та 

заходи щодо їх попередження. 
 

 

РІШЕННЯ: 
 

1. Інформація взята  до відома. 

 
  
4. Про стан кредитування реального сектору економіки Одеської 

області. 

  

Лист Національного банку України від 03.09.2018  № 31-0007/47454 про 

статистичні дані стосовно показників грошово-кредитної та фінансової 

статистики по Одеській області взято до відома (додається). 

 

 

http://www.pfu.gov.ua/

