
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
28 вересня 2018 року                                 м. Біла Церква                                    № 157 Р 

 

Про затвердження Плану Заходів щодо 

впровадження візуалізації міського бюджету за 

допомогою порталу «Відкритий бюджет» 

 

З метою підвищення відкритості, прозорості бюджетної політики, створення умов для 

задоволення потреб громадян міста в інформації про міський бюджет міста Біла Церква 

шляхом on-line доступу до інформації про надходження та використання коштів міського 

бюджету, керуючись пунктами 19, 20 частини четвертої статті 42 Закону України  «Про 

місцеве самоврядування в Україні»: 

  

1. Затвердити План Заходів  щодо впровадження візуалізації міського бюджету за 

допомогою порталу «Відкритий бюджет» (додається). 

  

2.  Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

  

Міський голова                                                                               Г. Дикий 

  



Додаток 

до розпорядження міського голови 

від 28.09.2018 року № 157 Р 

 

План Заходів щодо впровадження візуалізації міського бюджету 

за допомогою порталу «Відкритий бюджет» 

  

1. Керуючому справами виконавчого комітету Білоцерківської міської ради: 

 

1.1. Призначити відповідальну посадову особу по адмініструванню, наповненню 

порталу «Відкритий бюджет» (www.openbudget.in.ua) та розміщенню даних візуалізації 

міського бюджету на офіційному сайті Білоцерківської міської ради 

                                                                                                    До 08 жовтня.2018 року 

  

1.2. Зареєструвати місто Біла Церква на порталі «Відкритий бюджет» 

(www.openbudget.in.ua). 

  

                                                                                                         До 22 жовтня.2018 року 

  

1.3. Щоквартально завантажувати на портал «Відкритий бюджет» 

(www.openbudget.in.ua) річні та помісячні розписи доходів та видатків міського бюджету, звіти 

про виконання доходів та видатків міського бюджету відповідно до Додатку №1 

                                                                        До 22 жовтня.2018 року, 

                                                                              у подальшому - постійно 

  

1.4. Візуалізації міського бюджету, отримані на порталі «Відкритий бюджет», 

розмістити на відповідній веб-сторінці офіційного сайту Білоцерківської  міської ради. 

  

                                                                                               До 22 жовтня.2018 року, 

                                                                               у подальшому - постійно 

  

2. Проводити роботу з структурними підрозділами та розпорядниками бюджетних 

коштів, щодо використання безкоштовного додатку «Е-дата», інструкція з використання 

додається (Додаток №2). 

 

3. Проводити роботу щодо запровадження модулю «Бюджет на мапі» порталу 

«Відкритий бюджет» інформацією про видатки бюджету розвитку: 

 

3.1 Міському фінансовому управлінню Білоцерківської міської ради довести до 

головних розпорядників коштів міського бюджету табличну форму інформації про видатки 

бюджету розвитку та вимоги щодо її заповнення (Додаток № 3) 

                                        До 22 жовтня.2018 року,  

у подальшому - при внесенні змін. 

 

3.2 Головним розпорядникам коштів міського бюджету надсилати до міського 

фінансового управління Білоцерківської міської ради засобами електронного зв’язку 

інформацію про видатки бюджету розвитку за формою та з виконанням вимог, доведених в 

Додатку 1 до розпорядження Плану Заходів, у форматі Microsoft Office Excel з розширенням 

«xlsx». 

 

Щороку 1 березня – планові показники на рік, щокварталу 

до 15 числа після закінчення кварталу – всі показники.» 

Керуючий справами виконавчого  

комітету міської ради          С. Постівий 


