ЗАЗИМСЬКА СIЛЬСЪКА РАДА

БровАрського рАЙону киiвсъкоi оБлАстI
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
вiд 05 липня 2021 року
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с. Зазим'я

Про затвердження плану заходiв
щодо складання прогнозу бюджету
Зазимськоi сiльськоi територiальноi громади
на 2022-2024 роки та проекту бюджету громади на 2022 piK
Керуючись ст. 28, 59 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування В
YKpaiHi>, вiдповiдно до наказiв MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 31.05.20l9
J\Ъ 228 <Про затвердження методичних рекомендацiй щодо пiдготовки та
затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на
мiсцевому piBHi>>, вiд 23.06.202|р. Ns 365 <Про затвердження Методичних
рекомендацiй щодо здiйснення пiдготовки пропозицiй до прогнозу мiсцевого
бюджету)), вiд 02.06.2021р. Nч 314 кПро затвердження Типовоi форми прогноЗу
мiсцевого бюджету та IнструкцiТ щодо його складання>>, вiд 09.07.2021р. Nч 38З
<Про затвердження Змiн до IнструкцiТ щодо скJIадання прогнозу мiсцевого
бюджету>:

1. Затвердити План заходiв щодо органiзацii роботи по

складанНЮ
прогнозу бюджету ЗазимськоI сiльськоi територiальноI громади на 2022-2024

роки, згiдно додатку

1.

2. Затвердити план заходiв щодо складання проекту бюджету ЗазимськоТ
сiльськоi територiальноТ громади на 2022 piK, згiдно додатку 2.

3.Керiвникам управлiнь та вiддiлiв ЗазимськоТ сiльськоi РаДи
Броварського району КиТвськоi областi та апарату виконавчого KoMiTeTy
Зазимськоi сiльськоi ради Броварського району КиТвськоТ облаСтi,
розпорядникам бюджетних коштiв, iншим виконавцям, визначених у ПЛаНах
заходiв, забезпечити ik виконання вiдповiдно до встановлених TepMiHiB.

4. Головним розпорядникам бюджетних коштiв мiсцевого бюджету при
складаннi проекту бюджету Зазимськот сiльськот територiальноi громади на
2022 р\к:

4.1. Провести оптимiзацiю потреби у видатках на утримання гаJIузеи та
шляхом виключення
фiнансування програм,затверджених сiльською радою,
непрiоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують
метою
виконання основних функцiй завдань розпорядникif коштiв,
Бюджетного кодексу
формування бюджетних запитiв вiдповiдно до cTaTTi 75
Украiни в межах прогнозних обсягiв видаткiв, доведених управлiнням фiнансiв
Зазимськоi сiльськоi ради Броварського району КиТвськоТ областi,
4.2. Неухильно дотримуватись вимог частини четвертоТ cTaTTi 77
Бюджетного кодексу Украiни.

з

i

5.

Начальнику управлiння фiнансiв ЗазимськоТ сiльськоi ради
Броварського району Киi'вськоТ областi Мар'янi чи}К провести органiзацiйну
роботу з виконання Плану заходiв та спiльно з головними розпорядниками
бюджетних коштiв мiсцевого бюджету забезпечити своечасне складання
прогнозу бюджету Зазимськоi сiльськоТ територiальноТ громади на 2022-2024
громади на 2022
роки та проекту бюджету Зазимськоi сiльськоi територiальноi
piK.

ння цього розпорядження покласти

6. Коорлинацig
на управлiння фiна

сiльський голо

ради, контроль з€шишаю за собою.

ш

вiталiй

крупвнко

Щодаток 1
до розпорядження

вiд 05 липня

2021^

року
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ПЛАН ЗАХОДIВ

щодо органiзацii роботи по складанню прогнозу
бюджету Зазимськоi сiльськоi територiальноi громади на 2022-2024 роки
Змiст заходiв

ль

Провести ресстрачiю

учасникlв
piK в ПЗ
2022
на
бюджетного процесу

1

"LoGICA"

2,

Здiйснення аналiзу виконання бюджету
Зазимськоi сiльськоi територiальноТ
попереднiх та поточному
громади
бюджетних перiодах, виявлення
виконаннi дохiдноТ та
тенденцiй

у

TepMiH*

виконання
До 31 травня202|
року

ВiдповИальнi за
виконання
Bci учасники бюджетного
процесу

Червень - липень

Управлiння фiнансiв
ЗазимськоТ сiльськоТ ради

Пiсля отримання
MiHicTepcTBa
Фiнансiв

Управлiння фiнансiв
Зазимськоi сiльськоi ради

202l року

у

видатковоТ частин бюджету
3.

4.

5.

6.

1.

Доведенн" до головних розпорядникiв
бюджетних коштiв органiзацiйнометодологiчних засад складання
прогнозу мiсцевого бюджету,
визначених Мiнфiном, та
iнструктивного листа щодо основних
органiзацiйних засад процесу
пiдготовки пропозицiй до прогнозу
бюджету
Надання управлiнню фiнансiв
iнформачiТ щодо чисельностi населення

Надання управлiнню фiнансiв осЕовних
прогнозних показникiв економiчного i
соцiального розвитку територiТ на
середньостроковий перiол на 2022-2024
роки
Пiдготовка та подання управлlнню
фiнансiв разом з поясненнями (зокрема
в частинi фiскальних ризикiв у
майбутнiх перiодах) прогнозних обсягiв
доходiв бюджету на середньостроковиЙ
перiод на2022-2024 роки вiдповiдно до
типовоi форми прогнозу мiсцевого
бюджету
Прогнозування обсягiв доходiв
бюджету Зазимськоi сiльськоТ
територiальноТ громади, !цlцачення

Що 10 липня

Що 10 лилня2021'

року

Броварське управлiння
статистики у Киiвськiй
областi
Апарат виконавчого
KoMiTeTy ЗазимськоТ
сiльськоТ рши

flo 10 лиrпя2021

ГУ ДПС у Киiвськiй областi

року

Броварська ЩПI

Що 20 лиrпя2021'

Управлiння фiнансiв
ЗазимськоТ сiльськоТ ради

року

обсягiв фiнансування бюджету
Зазимськоi сiльськоТ територiальноi
громади, повернення кредитiв до
сiльського бюджету та орiснтовних
граничних показникiв видаткiв бюджету
Зазимськоi сiльськоТ територiа"rьноi
громади та надання кредитiв з бюджету
ЗазимськоТ сiльськоТ територiальноi
громади на середньостроковий перiол
на пiдставi прогнозу економiчного i
соцiального розвитку Украiни та
територii, аналiзу виконання бюджету
ЗазимськоТ сiльськоТ територiальноТ
громади у попереднiх та поточному
бюджетних перiодах
Розроблення та доведення до головних
8.
розпорядникiв бюджетних коштiв
iнструкцiй з пiдготовки lrропозицiй до
прогнозу бюджету та орiснтовних
граничних показникiв видаткiв та
надання кредитiв з бюджету ЗазимськоТ
сiльськоi територiаrrьноТ громади на
середньостроковий перiол
Надання управлiнню фiнансiв
9.
пропозицiй до прогнозу бюджету
Управлiння фiнансiв Зазимськоi
сiльськоi територiа_lrьноi громади на
2022-2024 роки
10. Здiйснення анатliзу поданих головними
розпорядниками бюджетних коштiв
пропозицiй до прогнозу сiльського
бюджету на вiдповiднiсть доведеним
орiентовним граничним покilзникам
видаткiв мiсцевого бюджету та надання
кредитiв з мiсцевого бюджету i вимогам
доведених iнструкцiй
Проведення погоджувальних нарад з
11
головними розпорядниками бюджетних
коштiв щодо узгодження показникiв
прогнозу бюджету Зазимськоi сiльськоi
територiальноi громад и rla 2022-2024
роки
|2. Щоопрачювання прогнозу бюджету
Зазимськоi сiльськоТ територiальноi
громши на2022-2024 роки за
результатами проведених
погоджува,Iьних нарад та iнформаuii,
отриманоi вiд виконавчого органу
сiльськоi ради
13. Подання прогнозу бюджету ЗазимськоТ
сiльськоi територiальноi громади на

Що 15

Що

лилня202|
року

20 лиrня202|
року

Управлiння фiнансiв
ЗазимськоТ сiльськоТ ради

Головнi розпорядники
бюджетних коштiв

,Що 1

серпня202I
року

Управлiння фiнансiв
Зазимськоi сiльськоi ради

Що 7

серпня202\
року

Управлiння фiнансiв
ЗазимськоТ сiльськоi ради,
головнi розпорядники
бюджетних коштiв

До |2 серпня 2021
року

Управлiння фiнансiв
ЗазимськоI сiльськоТ рали

До 15 серпня 2021
року

Управлiння фiнансiв
ЗазимськоТ сiльськоТ ради

2022-2024 роки на розгляд виконавчого
органу сiльськоi ради
Виконавчий KoMiTeT
|4. Розгляд та схвалення прогнозу бюджету ,Що 1 вересня202|
сiльськоi ради
територiальноi
сiльськоТ
Зазимськоi
року
громади на 2022-2024 роки
Виконавчий KoMiTeT
15. Подання прогнозу бюджету Зазимськоi
Що б вересня2027
сiльськоТ ради
сiльськоi територiальноТ громади на
року
iз
2022-2024 роки разом
фiнансовоекономiчним обгрунтуванням до
сiльськоi ради для розгляду у порядку,
визначеному радою
Представники сiльськоi
вiдповiдно до
16. Супровiд розгляду питання щодо
Регламенту ради
прогнозу бюджету Зазимськоi сiльськоi
ради, головних
2022громади
на
територiальноi
розпорядникiв бюджетних
ради
коштiв
2024 роки постiйними комiсiями
сiльськоТ ради та на пленарному
засiданнi сiльськоТ ради у порядку,
визначеному радою.
* Термiни виконання с орiентовними, оскiльки зzlлежать вiд своечасностi скJlадання, розгляду та
ного бюджету Украiни та змiн до податкового i
затвердження БюджетноТ декларацiТ,
iння може уточнити термiни виконання
бюджетного законодавства. У разi
iдомляс вiдповiдних учасникiв бюджетного
окремих заходiв плану, про
процесу.

сiльський голова

Вiталiй

кРУПЕнко

,.Щодаток 2

до розпорядження

вiд 05 липня 2021' року
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ПЛАН ЗАХОДIВ

щодо складання проекту бюджеry Зазимськоi сiльськоi територiальноi
громади на 2022 piK
Змiст заходiв

TepMiH виконання*

Уточнення параметрiв, з урахуванням

Вiдповiдальнi за
виконання

У термiни, визначенl
MiHicTepcTBoM фiнансiв

Управлiння фiнансiв
ЗазимськоТ сiльськоi ради

У термiни, визначенi

CTpyKTypHi пiдроздiли
виконавчих органiв

ль
1

яких

здiйснюеться горизонтальне
вирiвнювання податкоспроможностi

мiсцевих бюджетiв
2.

(обсягiв
надходжень податку на доходи
фiзичних осiб та податку на прибуток,
чисельнiсть населення)
Надання iнформацii структурним
пiдроздiлам сiльськоi ради щодо
показникiв,
урахуванням яких
здiйснюються розрахунки обсягiв
мiжбюджетних трансфертiв
,Щоведення до головних розпорядникiв
бюджетних коштiв особливостей
складання розрахункiв до проекту
бюджету ЗазимськоТ сiльськоi
територiальноi громади
та прогнозних обсягiв мiжбюджетних
трансфертiв на плановий piK,
надiсланих Мiнфiном
,Щоведення до головних розпорядникiв
бюджетних коштiв:
- прогнозних обсягiв мiжбюджетних
трансфертiв, врахованих у проектi
державного бюджету, схв€ьтеного
Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни;
- методики ix визначення
,Щоведення до головних розпорядникiв
бюджетних коштiв:
- iнструкцii з пiдготовки бюджетних
запитiв;
- граничних показникiв видаткiв
бюджету ЗазимськоТ сiльськоi
територiальноТ громади та надання
кредитiв з сiльського бюджету;
- iнструктивного листа щодо
органiзацiйних та iнших вимог, яких
зобов'язанi дотримуватися Bci

з

J.

4.

5.

Украiни

структурними
пiдроздiлами

Пiсля отримання з
MiHicTepcTBa фiнансiв

Управлiння фiнансiв
ЗазимськоТ сiльськоi ради

Одноденний TepMiH
пiсля отримання вiд
MiHicTepcTBa фiнансiв
УкраТни

Управлiння фiнансiв
ЗазимськоТ сiльськоi ради

202l року

Управлiння фiнансrв
Зазимськоi сiльськоТ ради

Украiни

Що 1 жовтня

6.
7.
8.

9.

10.

11

|2.

розпорядники бюджетних коштiв
Органiзаuiя роботи з розробки
бюджетних запитiв на 2022-2024 роки
Подання бюджетних запитiв до
управлiння фiнансiв
Здiйснення аналiзу бюджетних запитiв,
отриманих вiд головних розпорядникiв
бюджетних коштiв, та прийняття
рiшення щодо включення ix до
пропозицiТ проекту бюджету
Зазимськоi сiльськоi територiальноi
громади
Подання iнформацiТ, що мiститься в
бюджетних запитах головних
розпорядникiв бюджетних коштiв
через ПЗ (LOGIKA)
.Щоведення до головних розпорядникlв
бюджетних коштiв обсягiв
мiжбюджетних трансфертiв,
врахованих у проектi державного
бюджету, прийнятого Верховною
Радою Украiни у другому читаннi
Вжиття заходiв щодо залучення
громадськостi до формування
сiльського бюджету в частинi
громадських проектiв

Пiдготовка проекту рiшення сiльськоi
ради про бюджет Зазимськоi сiльськоi
територiа_lrьноi громади з додатками
згiдно iз типовою формою, доведеною
MiHicTepcTBoM фiнансiв, i матерiалiв,
передбачених статтею 76 Бюджетного
кодексу Украiни та його подання
виконавчому органу сiльськоi ради

13.

Схвалення проекту рiшення сiльськоТ
ради про бюджет ЗазимськоТ сiльськоi
територiальноi громади

14.

Подання iнформацii, rцо мiститься в
проектi рiшення про бюджет
Зазимськоi сiльськоi територiальноi
гроNIади через ПЗ (LOGIKA)

15.

Направлення схва,теного проекту
рiшення сiльськоТ ради про бюджет
Зазимськоi сiльськоi територiальноi
громади до сiльськоТ рали

16.

Розмiщення бюджетних запитiв на
офiцiйних сайтах або оприлюднення ix
в iнший сrIосiб

Жовтень 2021 року
Друга половина жовтня
2021 року
жовтень-листопад
202l року

Головнi розпорядники
бюджетних коштiв
Головнi розпорядники
бюджетних коштiв
Управлiння фiнансiв
ЗазимськоТ сiльськоТ рали

До 31 грудня 2021 року

Головнi розпорядники
бюджетних коштiв,
Управлiння фiнансiв

Одноденний TepMiH
пiсля отримання вiд
MiHicTepcTBa фiнансiв,
Щепартаменту фiнансiв
обласноi державноТ
адмiнiстрацii
Листопад 2021 року

Управлiння фiнансiв
ЗазимськоТ сiльськоi ради

Що 17 листопада 2021

року

Управлiння фiнансiв
Зазимськоi сiльськоТ рали

Що22 листопада 2021
року

Виконавчий KoMiTeT
сiльськоi ради

До 31 грудня 2021 року

Управлiння фiнансiв
Зазимськоi сiльськоi рали

У 2-денний

Управлiння фiнансiв,
головнi розпорядники
коштiв

TepMiH пiсля
схваJIення

Виконавчий KoMiTeT
сiльськоi ради

Не пiзнiше нiж через три
робочi днi пiсля подання
сiльськiй радi проекту

Головнi розпорядники
коштiв

17.

18.

19.

Оприлюлнення проекту рiшення
сiльськоi ради про бюджет Зазимськоi
сiльськоТ територiальноi громади,
схваJIеного виконавчим KoMiTeToM
сiльськоi ради
.Щоопрацювання lтроекту рlшення
сiльськоi ради про бюджет Зазимськоi
сiльськоТ територiальноi громади з
урахуванням покzlзникiв обсягiв
мiжбюджетних трансфертiв,
врахованих у проектi державного
бюджету, прийнятого Верховною
Радою УкраiЪи у другому читаннi
Супровiд розгляду проекту рiшення
сiльськоi ради про бюджет Зазимськоi
сiльськоi територiальноТ громади у
сiльську раду

20. Затвердження бюджету Зазимськоi
сiльськоТ територiальноi громади
2| Iнформування щодо затвердження
сiльською радою рiшення про бюджет
Зазимськоi сiльськоi територiальноi
громади на2022 piK через ПЗ

рiшення про бюджет
зазимськоi сiльськоi
територiальноТ громади
Не пiзнiше як за 10
робочих днiв до дати
його розгляду на сесii
Ради

Виконавчий KoMiTeT
сiльськоТ ради

Грулень 2021 року

Управлiння фiнансrв
Зазимськоi сiльськоi ради

Вiдповiдно до
Регламенту ради

Представники
Управлiння фiнансiв
Зазимськоi сiльськоТ ради,
головних розпорядникiв
бюджетних коштiв
Зазимська сiльська рада

Що 25 грудня

202l року

В одноденний строк
пiсля прийняття рiшення

Управлiння фiнансiв
ЗазимськоТ сiльськоi ради

(LOGIKA)

Управлiння фiнансiв
Подання iнформацii, що мiститься в
!о 31 грудня 2021 року
Зазимськоi сiльськоi ради
затвердженому сiльською радою
рiшеннi про бюджет Зазимськоi
сiльськоТ територiальноi громади
через ПЗ KLOGIKA>
Управлiння фiнансiв
В'10-денний TepMiH з
2з. Оприлюднення рiшення сiльськоТ ради
сiльськоi рши
Зазимськоi
прийняття
про бюджет Зазимськоi сiльськоТ
дня
територiальноТ громади на плановий
piK у газетi, що визначена сiльською
радою або на офiчiйному сайтi
гDомади
* Термiни виконання е орiснтовними, оскiльки зzu]ежать вiд свосчасностi складання, розгляду та затвердження
БюджетноТ декларацiТ' про€ктУ ,Щержавного бюджетУ УкраТни та змiн до податкоВого i бюджетного законодавства. У

22.

разi необхiдностi фiнансове управлiння може уточнити термiни виконання окремих заходiв плану. про цо
процесу.

письмовiй формi повiломляс вiдповiдни

сiльський голова

ш

Вiталiй

кРУПЕНко

в

