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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту рiшення Краснокутськоi селищноi ради

<Про прогноз бюджеry
KpacHoKyTcbKoi с елищноi територi шlьноi цромадI на 2022-2024 роки>

1.Обrрунтування необхЦностi прийняття рiшення

Проект рiшення пiдготовлений вiдповiдно до частини шостоi cTaTTi 75l
Бюджетного кодексу УкраiЪи, пункry 23 частини першоi cTaTTi 26 Закону
Украiни <Про мiсцеве самоврядування в УкраiнЬ.

2.Мета i шляхи 'ii досягнення

Метою прогнозу бюджету KpacHoKyTcbKoi селищноi територiапьноi
громади на 2022-2024 роки е створення механiзму управлiння бюджетним
процесом, встановлення взаемозв'язку мiж стратегiчними цiлями та
можливостями бюджету у середньостроковiй перспективi, забезпечення
передбачуваностi та послiдовностi бюджетноi полiтики цромади.

3. Правовi аспекти

Бюджетний кодекс УкраiЪи, Закон Украiни <Про мiсцеве самоврядування
в YKpaiHi>>, Бюджетна декларацiя на 2022-2024 роки, схвалена постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 31 травня 202L року Jllb 548, Накази
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни Ns 314 вiд 02.06.202| року 

ООПро затвердження
типовоi форми прогнозу мiсцевого бюджету та Iнструкцii до його скJIадання" та
J\b 365 вiд 23.0б.2021 року "Про затвердження методичних рекомендацiй щодо
здiйснення пiдготовки пропозицiй до прогнозу мiсцевого бюджеry", рiшення
виконавчого KoMiTery Краснокутськоi селищноi ради ъiд26 травня 202L року Nэ
l 19 кПро затвердження Г[гlану заходiв щодо скJIаданЕя прогнозу бюджеry
Краснокутськоi селищноi територi альноi громади на 2022 -2024 рокп>.

4. Фiнансово-економiчне обrрунryвання

Прогноз бюджету KpacHoKyTcbKoi селищноi територiапьноi цромади на
2022-2024 роки складений на ocHoBi комплексного анапiзу економiчноi
сиryацii, стану фiнансового потенцiагry, оцiнки досягIIутого рiвня розвитку
економiки i соцiальноi сфери Краснокутськоi селищноi територiагlьноТ

|ромади та основних напрямiв розвитку на 2022, 202З i 2024 роки,
вiдображених в проектах гЕtлузевих програм територiагlьноi громади на
вiдповiдний перiод.



5. Позицiя заiнтересованих органiв
Погодження iз заiнтересованими органами проект рiшення не потребуе,

так як видаеться в межах ik повноважень.

б. Регiональний аспект
Проект рiшення стосуеться питання економiчного i соцiагlьного розвитку

територiагlьноi громади.

7. Громадське обговорення
Проект рiшення не потребуе проведення громадського обговорення.

перiод i основою дJIя скJIадання проекту бюджеry на2022 piK.

Начальник фiнансового управлiння
Краснокугськоi селищноi ради

8. Прогноз результатiв
Прогноз е стратегiчним документом

Краснокутськоi селищноi територiальноi
планування показникiв бюджеry
громади на середньостроковий

Irадiя ПIСНА
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