
Планово – фінансовий відділ Житомирської 

міської ради 

Звіт  роботи за 2020рік 

 



Структура планово – фінансового відділу міської 

ради 

 Начальник  планово – фінансового відділу, 

головний бухгалтер  

 Заступник начальника планово – 

фінансового відділу, заступник головного 

бухгалтера 

 Головний спеціаліст, бухгалтер 

 Головний спеціаліст, бухгалтер 

 Завідувач сектору із планування заробітної 

плати 

 Головний спеціаліст, бухгалтер 

 Головний спеціаліст, бухгалтер 

 Разом 7 штатних одиниць 
 

 

 



Забезпечення проведення єдиної фінансово-економічної політики 

Виконавчого комітету на підставі законності, економічної доцільності, 

формування та найбільш оптимального розподілу фінансових ресурсів. 

 

Здійснення фінансово-економічного планування та аналізу, спрямованих 

на організацію раціональної діяльності виконавчого комітету. 

 

Ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності 

виконавчого комітету та складання звітності. 

 

Основний напрямок роботи 



  

 

Джерело фінансування - місцевий 

бюджет, субвенція із держбюджету 

 

Видатки за 2020 рік –98456,9тис.грн. 

 

Рахунки у казначействі – 36 

 

Програмні продукти – 13  

 

 



Програми місцевого бюджету за кодами  програмних 
класифікації видатків: 
0210150 -  Організаційне,  інформаційно–аналітичне та матеріально–технічне забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад; 

 0210160 - Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 

територіальних громадах; 

 0210170 – Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування; 

 0210180 – Інша діяльність у сфері державного управління; 

 0216083 – Проектні, будівельно–ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших 

форм виховання наближених до сімейних, та забезпечення житлом дітей-сиріт, осіб з їх числа; 

 0216084 –Витрати пов’язані з наданням та обслуговуванням пільгових довгострокових кредитів, наданих 

громадянам на будівництво (реконструкцію) придбання житла; 

0216085 – Здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян які 

потребують поліпшення житлових умов; 

 0217370 – Реалізація інших заходів щодо соціально–економічного розвитку територій; 

0217530 – Інші заходи у сфері зв’язку, телекомунікації та інформатики; 

 0217610 – Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва; 

 0217640 – Заходи з енергозбереження; 

0217650 – Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї; 

0217680 – Членські внески до асоціації органів місцевого самоврядування; 

0217693 – Інші заходи пов’язані з економічною діяльністю; 

 0218420 – Інші заходи у сфері засобів масової інформації; 

 0218821 – Надання пільгових  довгострокових кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво /придбання/ житла. 

  



Співпраця з виконавчими органами Житомирської міської ради: 

  
Керівництво ради та виконкому. 

Відділ організаційного забезпечення депутатської діяльності. 

Управління звернень та діловодства. 

Відділ організаційно-протокольної роботи. 

Відділ господарського забезпечення. 

Відділ кадрів та з питань служби в органах місцевого самоврядування. 

Юридичний департамент. 

Планово-фінансовий відділ. 

Контрольно-аналітичний відділ. 

Управління у справах сім’ї, молоді та спорту. 

Управління транспорту і зв’язку. 

Муніципальна інспекція. 

Департамент економічного розвитку 

Архівний відділ 

Служба у справах дітей (на правах відділу). 

Управління по зв’язках  з громадськістю  

Управління розвитку інформаційних технологій. 

Центр надання адміністративних послуг. 

Управління муніципального розвитку. 

Відділ по обліку та розподілу житла. 

Департамент реєстрації. 

Управління ведення реєстру територіальної громади. 

Відділ по управлінню та приватизації комунального майна 

Управління державного архітектурно – будівельного контролю 

Відділ ведення Державного реєстру виборців Корольовського району 

Відділ ведення Державного реєстру виборців Богунського району 

Всього 26 виконавчих органів що складає 268 чоловік 

 



Співпраця із комунальними підприємствами та 

установами 

     КУ “Агенція розвитку міста” 

     Житомирське РУ Держмолодьжитла 

      КП “Центр інвестицій” ЖМР 

      КУ “Трудовий архів м.Житомира” 

ЖМР 

      Житомирська міська територіальна 

виборча комісія Житомирського 

району Житомирської області 

      ОСББ - 48 одиниць 



Проведення процедур закупівлі за бюджетні кошти в 

системі PROZORO 2020р. 

Тип процедури  Кількість 

Очікувана сума 

закупівель 

Сума 

укладених 

договорів 

Економія, 

грн 

Відкриті торги  16 10937289 9573289 530397 

Переговорна 

процедура 3 661400 661400 

Спрощена 

закупівля 15 2049200 2049200 153891 

Закупівлі без 

використання 

електронної 

системи 415 801762 801762 

Всього: 449 14449651 13085651 684288 



ВІДОМІСТЬ НАДХОДЖЕННЯ ОЗ 

№ Кількість Вартість Сума 

1 

Легковий автомобіль  RENAULT 

DUCTER 8 420000 3360000 

2 

Легковий автомобіль RENAULT 

DUCTER 2 462500 925000 

3 

Легковий автомобіль RENAULT 

MEGANE 1 411000 411000 

4 Компютерна техніка 59 1002739 

5 

Квартира №93 за адресою 

м.Житомир, вул.Шевченка, 43 

 1 310249 310249 

Разом 6008988 



Результати роботи планово – фінансового відділу 
 
За 2020 рік відділом розглянуто та опрацьовано: 
298- довідки про заробітну плату, 

 680 – розпоряджень щодо оплати праці 

59 – інформаційних запитів, 

157 – надіслано листів, 

1684 – платіжні доручення, 

449 – опрацьовано угод, 

83-  складено паспортів бюджетних програм, 

28 – консультацій наданих комунальним підприємствам, установам та 

ОСББ  

17 - Бюджетних запитів 

18 - Бюджетних звітів 

18 – Проведених аналізів ефективності бюджетних програм 

98456,9 тис. грн.- проведено видатків та ін. 
  


