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УКРАЇНА 

КРАСНОКУТСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від ЗО вересня 2021 року смт Краснокутськ №256

Про затвердження Плану заходів 
щодо складання проекту бюджету 
Краснокутської селищної територіальної 
громади на 2022 рік

З метою забезпечення своєчасного і якісного формування проекту 
бюджету Краснокутської селищної територіальної громади на 2022 рік, 
відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства 
фінансів України від 31 травня 2019 року № 228 «Про затвердження 
Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного 
регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», керуючись 
статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Краснокутської селищної ради

1. Затвердити План заходів щодо складання проекту бюджету 
Краснокутської селищної територіальної громади на 2022 рік (далі -  План 
заходів), що додається.

2. Відповідальним виконавцям в межах повноважень забезпечити 
безумовне виконання Плану заходів.

3. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на начальника 
фінансового управління Краснокутської селищної ради Надію ПІСНУ, 
контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою.

В И Р І Ш И В :

Валентина ОВЧАРЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету 
Краснокутської селищної ради 
від ЗО вересня 2021 року № 256

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо складання проекту бюджету Краснокутської селищної 

територіальної громади на 2022 рік

№
п/п Зміст заходів Термін виконання Відповідальні за 

виконання

1.

Уточнення параметрів, з 
урахуванням яких здійснюється 
горизонтальне вирівнювання 
податкоспроможності бюджету 
територіальної громади (обсягів 
надходжень податку на доходи 
фізичних осіб)

жовтень Фінансове 
управління 

Краснокутської 
селищної ради

2. Надання до фінансового управління 
Краснокутської селищної ради 
уточнених основних очікуваних 
показників економічного і 
соціального розвитку Краснокутської 
селищної територіальної громади за
2021 рік та прогнозних показників на
2022 рік

жовтень Відділ стратегічного 
розвитку та 

муніципальних 
ініціатив 
апарату 

Краснокутської 
селищної ради

3. Підготовка та надання до 
фінансового управління 
Краснокутської селищної ради в 
розрізі видів надходжень:

уточнених очікуваних обсягів 
доходів бюджету за 2021 рік;

уточнених прогнозних обсягів 
доходів бюджету на 2022 рік разом з 
поясненнями (зокрема у частині 
фіскальних ризиків у майбутніх 
періодах)

жовтень Рекомендувати ГУ 
ЦПС у Харківській 
області



з
4. Підготовка та надання уточненої 

інформації з поясненнями та у розрізі 
об»єктів комунальної власності до 
фінансового управління 
Краснокутської селищної ради 
очікуваних обсягів доходів бюджету 
за 2021 рік та розрахунків на 2022 рік 
про надходження до бюджету 
Краснокутської селищної 
територіальної громади:

податку на прибуток підприємств, 
що належать до комунальної 
власності Краснокутської селищної 
територіальної громади;

частини чистого прибутку 
(доходу) комунальних унітарних 
підприємств та їх об»єднань, що 
вилучається до бюджету 
Краснокутської селищної 
територіальної громади;

орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та 
іншим майном, що перебуває у 
власності Краснокутської селищної 
територіальної громади, засновником 
яких є Краснокутська селищна рада;

коштів від відчуження майна, 
що знаходиться у комунальній 
власності Краснокутської селищної 
територіальної громади

жовтень Відділ комунальної 
власності апарату 
Краснокутської 
селищної ради

5. Доведення до головних 
розпорядників бюджетних коштів 
прогнозних обсягів міжбюджетних 
трансфертів, урахованих у проекті 
державного бюджету на 2022 рік, 
схваленого Кабінетом Міністрів 
України та методики їх визначення

після одержання з 
Міністерства 

фінансів України

Фінансове 
управління 

Краснокутської 
селищної ради

6. Доведення до головних 
розпорядників бюджетних коштів: 

інструкції 3 підготовки 
бюджетних запитів;

граничних показників видатків 
бюджету Краснокутської селищної 
територіальної громади на 2022 рік;

інструктивного листа щодо 
організаційних та інших вимог, яких 
зобов»язані дотримуватися всі 
розпорядники бюджетних коштів

жовтень Фінансове 
управління 

Краснокутської 
селищної ради

7. Проведення роботи з розроблення 
бюджетних запитів за участю 
розпорядників бюджетних коштів і 
одержувачів бюджетних коштів

жовтень Краснокутська 
селищна рада
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8. Подання бюджетних запитів до 

фінансового управління 
Краснокутської селищної ради

до 15 жовтня Головш розпорядники 
коштів бюджету 
Краснокутської 

селищної територіальної 
громади

9. Здійснення аналізу бюджетних 
запитів, поданих головними 
розпорядниками бюджетних коштів

жовтень-листопад Фінансове 
управління 

Краснокутської 
селищної ради

10. Доведення до головних 
розпорядників бюджетних коштів 
обсягів між бюджетних трансфертів, 
урахованих у проекті державного 
бюджету на 2022 рік, прийнятого 
Верховною Радою України у другому 
читанні; текстових статей проекту 
Закону про державний бюджет на 
2022 рік, прийнятого у другому 
читання

після одержання з 
Міністерства 

фінансів України

Фінансове 
управління 

Краснокутської 
селищної ради

11. Проведення розподілу обсягів 
додаткової дотації на здійснення 
переданих з державного бюджету 
видатків з утримання закладів освіти 
та охорони здоров»я, субвенцій за 
рахунок коштів обласного бюджету

після одержання з 
Департаменту 

фінансів 
Харківської 

обласної 
державної 

адміністрації

Фінансове 
управління 

Краснокутської 
селищної ради

12. Уточнення бюджетних запитів з 
урахуванням обсягів міжбюджетних 
трансфертів та макропоказників, 
урахованих у проекті державного 
бюджету на 2022 рік, прийнятого 
Верховною радою України у другому 
читанні

у разі 
необхідності

Головні розпорядники 
коштів бюджеіу 
Краснокутської 

селищної територіальної 
громади

13. Здійснення аналізу уточнених 
бюджетних запитів, отриманих від 
головних розпорядників бюджетних 
коштів, та прийняття рішення щодо 
включення їх до проекту бюджету 
Краснокутської селищної. 
територіальної громади

листопад-грудень Фінансове 
управління 

Краснокутської 
селищної ради

14. Формування проекту рішення 
Краснокутської селищної ради про 
бюджет Краснокутської селищної 
територіальної громади на 2022 рік і 
пояснювальної записки та подання на 
розгляд виконавчого комітету 
Краснокутської селищної ради

листопад-грудень Фінансове 
управління 

Краснокутської 
селищної ради

15. Схвалення проекту рішення 
Краснокутської селищної ради про 
бюджет Краснокутської селищної 
територіальної громади на 2022 рік

грудень Виконавчий комітет 
Краснокутської 
селищної ради
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16. Подання до Краснокутської селищної 

ради схваленого проекту рішення 
Краснокутської селищної ради про 
бюджет Краснокутської селищної 
територіальної громади на 2022 рік 
та його оприлюднення

грудень Виконавчий комітет 
Краснокутської 
селищної ради

17. Розміщення бюджетних запитів на 
офіційних сайтах або оприлюднення 
їх в інший спосіб

у терміни, 
визначені 

законодавством

Головні розпорядники 
коштів бюд жету 
Краснокутської 

селищної територіальної 
громади

18. Оприлюднення рішення 
Краснокутської селищної про 
бюджет Краснокутської селищної 
територіальної громади на 2022 рік

у 10 денний 
термін після 
прийняття 
рішення

Краснокутська 
селищна рада

Начальник фінансового управління і 
Краснокутської селищної ради Л'іїШ'



Пояснювальна записка
до проекту рішення виконавчого комітету

«Про затвердження Плану заходів щодо складання проекту бюджету 
Краснокутської селищної територіальної громади на 2022 рік»

Відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України:

1. Міністерство фінансів України доводить виконавчим органам 
відповідних місцевих рад особливості складання розрахунків до проектів 
місцевих бюджетів.

Виконавчі органи місцевих рад складають проекти місцевих бюджетів.
Проект місцевого бюджету на плановий бюджетний період ґрунтується на 

показниках, визначених у прогнозі місцевого бюджету, схваленому у році, що 
передує плановому.

2. Виконавчі органи відповідних місцевих рад зобов'язані надавати 
необхідну інформацію: центральним органам виконавчої влади, що 
забезпечують формування державної політики у відповідній сфері - для 
проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів та інших 
показників; Комітету Верховної Ради України з питань бюджету - для розгляду 
цих розрахунків.

3. Згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством 
фінансів України відповідно до статті 34 Кодексу та з урахуванням 
особливостей складання проектів місцевих бюджетів місцеві фінансові органи 
розробляють і доводять до головних розпорядників бюджетних коштів 
інструкції з підготовки бюджетних запитів.

4. Головні розпорядники бюджетних коштів організують розроблення 
бюджетних запитів для подання місцевим фінансовим органам у терміни та 
порядку, встановлені цими органами. Головні розпорядники бюджетних коштів 
забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих місцевим 
фінансовим органам бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, 
необхідну для аналізу показників проекту місцевого бюджету, згідно з 
вимогами місцевих фінансових органів.

5. Місцеві фінансові органи на будь-якому етапі складання і розгляду 
проектів місцевих бюджетів здійснюють аналіз бюджетного запиту, поданого 
головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності 
меті, пріоритетності, а також.дієвості та ефективності використання бюджетних 
коштів. На основі результатів аналізу керівник місцевого фінансового органу 
приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту 
місцевого бюджету перед поданням його на розгляд виконавчим органам 
відповідних місцевих рад.
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6. У тижневий строк з дня схвалення Кабінетом Міністрів України проекту 
закону про Державний бюджет України Міністерство фінансів України 
забезпечує доведення виконавчим органам відповідних місцевих рад 
розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх 
визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо 
складання проектів місцевих бюджетів, а також пропозицій щодо форми 
проекту рішення про місцевий бюджет (типової форми рішення).

7. У тижневий строк з дня прийняття проекту закону про Державний 
бюджет України у другому читанні Міністерство фінансів України забезпечує 
доведення виконавчим органам відповідних місцевих рад визначених таким 
законом показників міжбюджетних відносин (включаючи обсяги 
міжбюджетних трансфертів для відповідних бюджетів) і текстових статей, а 
також організаційно-методологічних вимог щодо складання проектів місцевих 
бюджетів. У триденний строк з дня отримання таких документів обласні 
державні адміністрації доводять виконавчим органам сільських, селищних, 
міських рад відповідні обсяги субвенцій на здійснення державних програм 
соціального захисту, додаткової дотації на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я.

8. Отримана інформація є підставою для складання виконавчими органами 
відповідних місцевих рад проектів місцевих бюджетів і підготовки проектів 
рішень про відповідні місцеві бюджети.

Таким чином, з метою забезпечення своєчасного і якісного складання 
проекту бюджету Краснокутської селищної територіальної громади на 2022 рік, 
відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства 
фінансів України від 31 травня 2019 року №228 «Про затвердження 
Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного 
регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні», керуючись 
статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», необхідно 
затвердити план заходів щодо складання проекту бюджету Краснокутської 
селищної територіальної громади на 2022 рік.

Начальник фінансового управління г\ Надія ПІСНА

Тетяна Павлюк 3 14 17


