
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИИ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

_ 2021 року №

Про затвердження Плану заходів 
щодо складання прогнозу бюджету 
Володимирецької селищної
територіальної громади на 2022-2024 
роки

Керуючись підпунктом 1 пункту «а» статті 28, частиною 6 статті 59, 
пунктом 1 статті 61 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статтею 75̂  Бюджетного кодексу України, виконавчий комітет Відповідно до 
підпункту 1 пункту “а” статті 28 та підпункту 1 пункту 2 статті 52 Закону 
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, норм Бюджетного кодексу 
України,

ВИКОНАВЧИИ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Затвердити План заходів щодо складання прогнозу бюджету
В о ло димирецької селищної територіальної громади на 2022-2024 роки (далі- 
План заходів), згідно з додатком.

2. Керівникам управлінь та відділів Володимирецької селищної ради 
та виконавчого комітету В о л о димирецької селищної ради, розпорядникам 
бюджетних коштів, Іншим виконавцям, визначеним у Плані заходів, 
забезпечити виконання Плану заходів відповідно до встановлених термінів.

3. Начальнику фінансового відділу В о л о димирецької селищної ради 
провести організаційну роботу з виконання Плану заходів та спільно з 
головними розпорядниками коштів бюджету забезпечити своєчасне складання 
прогнозу бюджету В о л о димирецької селищної територіальної громади на 
2022-2024 роки.

Іішення залишаю за собою.4. Контроль за

Селищний голо Василь КОВЕПЬКО



Додаток до
рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селищної 
ради від ДІ| червня 2021 року 
«Про затвердження Плану заходів 
щодо складання прогнозу бюджету 
Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2022-2024 роки»

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо складання прогнозу бюджету Володимирецької селищної 

територіальної громади на 2022-2024 роки

№ з/п Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальні за 
виконання

Здійснення аналізу виконання бюджету 
Володимирецької селищної територіальної 
громади у попередніх (у співставних 
умовах до поточного року) та поточному 
бюджетному періодах, виявлення 
тенденцій у виконанні дохідної та 
видаткової частини бюджету______________

До 25 
червня 2021 

року

Фінансовий відділ 
Володимирецької 

селищної ради

Доведення до головних розпорядників 
коштів бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади 
організаційно-методологічних засад 
складання Прогнозу, визначених Мінфіном, 
та інструктивного листа щодо основних 
організаційних засад процесу підготовки 
пропозицій Прогнозу____________________

До 29 
червня 2021 

року

Фінансовий відділ 
Володимирецької 

селищної ради

Надання фінансовому відділу
Володимирецької селищної ради основних 
прогнозних показників економічного та 
соціального розвитку території на 
середньостроковий період

До 29 
червня 2021 

року

Відділ містобудування, 
архітектури, земельних 

відносин, житлово- 
комунального 
господарства, 

благоустрою, економіки, 
інвестицій, приватизації, 
комунальної власності, 
надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту 
населення, мобілізаційної 

роботи і охорони праці 
апарату Володимирецької 
_____ селищної ради_____

Підготовка та подання фінансовому відділу 
Володимирецької селишної ради разом з 
поясненнями (зокрема в частині 
фінансових ризиків у майбутніх періодах) 
прогнозних обсягів доходів бюджету на 
середньостроковий період відповідно до

До 01 липня 
2021 року

Головне управління ДПС 
у Рівненській області



типової форми прогнозу місцевого 
бюджету щодо платежів, контроль за якими 
закріплено за органами ДПС______________
Підготовка та подання фінансовому 
відділу Володимирецької селищної 
територіальної громади прогнозних обсягів 
надходжень до бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2022- 
2024 роки, контроль за якими закріплено за 
Володимирецькою селищною радою:

-надходження вщ
адміністративних послуг;

надання

надходження від орендної плати за 
користування майновим комплексом 
та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності; 
кошти від відчуження майна, що 
перебуває у комунальній власності; 
коштів за розміщення зовнішньої 
реклами на території громади; 
кошти від продажу земельних 
ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у 
державній або комунальній 
власності;

власні надходження бюджетних 
установ

До 01 липня 
2021 року

Відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» 
апарату Володимирецької 

селищної ради

Відділ містобудування, 
архітектури, земельних 

відносин, житлово- 
комунального 
господарства, 

благоустрою, економіки, 
інвестицій, приватизації, 
комунальної власності, 
надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту 
населення, мобілізаційної 

роботи і охорони праці 
апарату Володимирецької 

селищної ради

Г оловні розпорядники 
коштів бюджету 

Володимирецької 
селищної територіальної 
_______ громади_______

Надання фінансовому відділу
Володимирецької селищної ради 
інформації про загальну площу земель за 
видами цільового призначення на території 
Володимирецької селищної територіальної 
громади, стан проведення нормативно- 
грошової оцінки землі та її розмір у розрізі 
населених пунктів громади, який буде 
застосовуватись для нарахування 
земельного податку та орендної плати у

До 01 липня 
2021 року

Відділ містобудування, 
архітектури, земельних 

відносин, житлово- 
комунального 
господарства, 

благоустрою, економіки, 
інвестицій, приватизації, 
комунальної власності, 
надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту



2022-2024 роках населення, мобілізаційної 
роботи і охорони праці 

апарату Володимирецької 
селищної ради_____

Надання фінансовому відділу
Володимирецької селищної ради рішень 
селищної ради про затвердження місцевих 
програм на 2022-2024 роки

До 12 липня 
2021 року

Відділи селищної ради, до 
повноважень яких 
належить виконання 
даного питання, головні 
розпорядники коштів 
бюджету селищної 
територіальної громади

Прогнозування обсягів доходів бюджету 
Володимирецької селищної територіальної 
громади, визначення обсягів фінансування 
бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади, повернення 
кредитів до бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади та 
орієнтовних граничних показників 
видатків бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади та 
надання кредитів з бюджету 
Володимирецької селищної територіальної 
громади на середньостроковий період на 
підставі прогнозу соцекономрозвитку 
України на території, аналізу виконання 
бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади в попередніх (у 
співставних умовах) та поточному 
бюджетних періодах_____________________

До 12 липня 
2021 року

Фінансовий відділ 
Володимирецької 

селищної ради

10 Підготовка та внесення змін до показників 
прогнозу бюджету селищної 
територіальної громади на 2022-2024 роки 
на підставі інформації, визначеної 
відповідно до пункту 9___________________

До 15 липня 
2021 року

Фінансовий відділ 
селищної ради

11 Розроблення та доведення до головних 
розпорядників коштів бюджету 
Володимирецької селищної територіальної 
громади інструкцій з підготовки 
пропозицій до прогнозу та орієнтовних 
граничних показників видатків та надання 
кредитів з бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади на 
середньостроковий період________________

До 16 липня 
2021 року

Фінансовий відділ 
Володимирецької 

селищної ради

12 Надання фінансовому відділу 
Володимирецької селищної ради 
пропозицій до прогнозу бюджету 
Володимирецької селищної територіальної 
громади на 2022- 2024 роки_______________

До 20 липня 
2021 року

Головні розпорядники 
коштів бюджету 

Володимирецької 
селищної територіальної 

громади_______
13 Здійснення аналізу поданих головними 

розпорядниками коштів бюджету 
Володимирецької селищної територіальної

До 26 липня 
2021 року

Фінансовий відділ 
Володимирецької 

селищної ради



громади пропозицій до Прогнозу на 
відповідність доведеним орієнтовним 
граничним показникам видатків місцевого 
бюджету та надання кредитів з місцевого 
бюджету і вимогам доведених інструкцій

14 Проведення погоджувальних нарад з 
головними розпорядниками коштів 
бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади пдодо узгодження 
показників прогнозу бюджету 
Володимирецької селищної територіальної 
громади на 2022-2024 роки

До 28 липня 
2021 року

Фінансовий відділ 
Володимирецької 

селищної ради

15 Подання інформації, що міститься в 
наданих головними розпорядниками 
коштів бюджету Володимирецької 
селищної територіальної громади 
пропозиціях до прогнозу бюджету 
селищної територіальної громади на 2022- 
2024 роки в ІАС «ЬООІСА»

До 31 липня 
2021 року

Г оловні розпорядники 
коштів бюджету 

Володимирецької 
селищної територіальної 

громади

16 Доопрацювання прогнозу бюджету 
Володимирецької селищної територіальної 
громади за результатами погоджувальних 
нарад та інформації, отриманої від 
виконавчих органів Володимирецької 
селищної ради

До 12 
серпня

Фінансовий відділ 
селищної ради

17 Подання прогнозу бюджету 
Володимирецької селищної територіальної 
громади до виконавчого комітету 
Володимирецької селищної ради

До 15 
серпня 2021 

року

Фінансовий відділ 
Володимирецької 

селищної ради

18 Розгляд та схвалення прогнозу бюджету 
Володимирецької селищної територіальної 
громади на 2022-2024 роки

До 01 
вересня 

2021 року

Виконавчий комітет 
Володимирецької 

селищної ради
19 Подання прогнозу бюджету 

Володимирецької селищної територіальної 
громади разом із фінансово-економічним 
обгрунтуванням до селищної ради для 
розгляду в порядку, визначеному радою

До 06 
вересня 

2021 року

Виконавчий комітет 
В олодимирецької 

селищної ради

20 Супровід розгляду питання прогнозу 
бюджету постійними комісіями 
Володимирецької селищної ради та на 
пленарному засіданні селищної ради в 
порядку визначеному радою

До
прийняття
рішення

Головні розпорядники 
коштів бюджету 

Володимирецької 
селищної територіальної 

громади
21 Розгляд прогнозу місцевого бюджету на 

2022-2024 роки
До 25 

вересня 
2021 року

Володимирецька селищна 
рада

22. Подання інформації Міністерству фінанісів 
України, що містршііадпрогнозі бюджету 
Володимирец:ьі^деда^ртк^ериторіальної 
громади Б^к'^^-2022-2024''^^ки в ІАС 
<<ЬООІСД##'

До ЗО 
вересня 

2021 року

Фінансовий відділ 
Володимирцької селищної 

ради

І ! - Ч

Секретар ра^і^. Юрій БЛИЩИК


