
ВОЛОДИМИРЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИИ КОМІТЕТ 
РІШЕННЯ

2021 року

Про забезпечення формування проекту 
бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2022 рік

Відповідно до підпункту 1 пункту «а» статті 28 та підпункту 1 пункту 2 
статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 75 і 
77 Бюджетного кодексу України, розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 20 вересня 2021 року №700 «Про забезпечення формування 
проектів місцевих бюджетів Рівненської області на 2022 рік», враховуючи лист 
Міністерства фінансів України від 12 серпня 2021 року №05110-14-6/25339 
«Про особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2022 рік» та з 
метою забезпечення формування проекту бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2022 рік», складання проекту рішення 
Володимирецької селищної ради «Про бюджет Володимирецьої селищної 
територіальної громади на 2022 рік»:

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
ВИРІШИВ:

1. Затвердити план заходів щодо забезпечення формування проекту бюджету 
Володимирецької селищної територіальної громади на 2022 рік (далі -  план 
заходів), що додається.

2. Структурним підрозділам Володимирецької селищної ради забезпечити 
його реалізацію.

3. Фінансовому відділу Володимирецької селищної ради провести роботу 
щодо складання проекту бюджету Володимирецької селищної територіальної 
громади на 2022 рік. _

Залишаю за собою.4. Контроль за викрнанряШсі^'

Селищний голова! о Василь КОВЕНЬКО



Додаток до
рішення виконавчого комітету 
Володимирецької селищної 
ради від <3і - 2021 року /̂ 1

«Про забезпечення формування проекту 
бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2022 рік»

ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо забезпечення формування проекту бюджету 

Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2022 рік

№ Найменування заходу Строк виконання Відповідальні виконавці
Подання департаменту фінансів 
облдержадміністрації даних про фактичні 
обсяги надходжень податку на доходи 
фізичних осіб____________________________

У строк, визначений 
Департамментом 

фінансів Рівненської 
облдержадміністрації

Фінансовий відділ 
Володимирецької 

селищної ради

Подання фінансовому відділу
Володимирецької селищної ради: 
прогнозних обсягів надходжень у 
2022-2024 роках екологічного податку та 
грошових стягнень за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища в 
результаті господарської та іншої діяльності;

прогнозних обсягів надходжень у 
2022-2024 роках податків, зборів, платежів, 
що спрямовуються до бюджету 
Володимирецької селищної територіальної 
громади із зазначенням сум: 
акцизного податку з роздрібного продажу 
підакцизних товарів за видами господарської 
діяльності (торгівля алкогольними напоями 
та тютюновими виробами)

До 15 жовтня 
2021 року

Земельний відділ 
Володимирецької 

селищної ради

Головне управління 
ДПС у Рівненській 

області

Подання фінансовому відділу
Володимирецької селищної ради бюджетної 
пропозиції на 2022 рік щодо виконання 
бюджетних програм за загальним та 
спеціальними фондами селищного бюджету; 
детальних розрахунків за кожною 
бюджетною програмою за загальним, 
спеціальним фондами та у розрізі кодів 
економічної класифікації видатків з 
урахуванням кількісних та вартісних 
факторів, що впливають на обсяг видатків у 
плановому та наступних за плановим двох 
бюджетних періодах

До 15 жовтня 
2021 року

Головні розпорядники 
коштів бюджету 

Володимирецької 
селищної 

територіальної громади



Доведення департаменту фінансів 
облдержадміністрації, іншим виконавчим 
комітетам сільських, селищних 
територіальних громад розрахунків 
прогнозних обсягів міжбюджетних 
трансфертів, визначених у проекті рішення 
Володимирецької селищної ради «Про 
бюджет Володимирецької селищної 
територіальної громади на 2022 рік», 
схваленому виконавчим комітетом 
Володимирецької селищної ради____________

Після схвалення 
проекту бюджету 
Володимирецької 

селищної 
територіальної 

громади на 
2022 рік

Фінансовий відділ 
Володимирецької 

селищної ради

Проведення з департаментом фінансів 
облдержадміністрації роботи стосовно 
достовірності розрахунків при визначенні на 
плановий рік:
податку на доходи фізичних осіб, визначених 
з урахуванням вимог статей 64, 66 
Бюджетного кодексу України за останній 
звітний бюджетний період

До прийняття Закону 
України «Про 

Державний бюджет 
України на 2022 рік» 
в другому читанні, а 

також за умови 
внесення протягом 

відповідного 
бюджетного періоду 

змін до нього в 
частині 

міжбюджетних 
трансфертів

Фінансовий відділ 
Володимирецької 

селищної ради

Підготовка зауважень та пропозицій до 
проекту Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2022 рік» та обсягів 
міжбюджетних трансфертів для розгляду їх 
Міністерством фінансів України, Кабінетом 
Міністрів України, Комітетом Верховної 
ради України з питань бюджету, 
профільними комітетами Верховної ради 
України, народними депутатами України

До прийняття Закону 
України «Про 

Державний бюджет 
України на 2022 рік» 

в другому читанні

Фінансовий відділ 
Володимирецької 

селищної ради

Доведення до головних розпорядників 
коштів бюджету Володимирецької селищної 
територіальної громади особливостей 
складання проекту бюджету селищної 
територіальної громади на 2022 рік та 
граничних обсягів видатків на 2022 рік______

Після отримання з 
Міністерства 

фінансів України 
показників на 

2022 рік

Фінансовий відділ 
Володимирецької 

селищної ради

Підготовка та подання фінансовому відділу 
Володимирецької селищної ради бюджетних 
запитів, сформованих на підставі інструкції з 
підготовки бюджетних запитів, граничних 
обсягів видатків на 2022 рік з відповідними 
обгрунтуваннями та поясненнями

У строк,визначений 
фінансовим відділом 

Володимирецької 
селищної ради

Головні розпорядники 
коштів бюджету 

Володимирецької 
селищної 

територіальної громади

Аналіз бюджетних запитів, наданих 
головними розпорядниками бюджетних 
коштів, на відповідність їх меті, а також 
дієвості та ефективності використання 
бюджетних коштів та опрацювання їх 
спільно з головними розпорядниками 
бюджету селищної територіальної громади

У строк, визначений 
фінансовим відділом 

Володимирецької 
селищної ради

Фінансовий відділ
Володимирецької 
селищної ради, 
головні розпорядники 
коштів селищної ради



для підготовки пропозицій щодо включення 
видатків до проекту селищного бюджету на 
2022 рік перед поданням його на розгляд

10 Проведення погоджувальних нарад з 
головними розпорядниками кощтів бюджету 
селищної територіальної громади щодо 
показників проекту бюджету на 2022 рік

За окремим 
графіком, 

визначеним 
селищною радою

Керівництво селищної 
ради, фінансовий відділ 

Володимирецької 
селищної ради, 

головні розпорядники 
коштів селищної ради

11 Прийняття участі в обговоренні показників 
проекту бюджету селищної територіальної 
громади на 2022 рік у бюджетних слуханнях

У строки, 
встановлені 

селищною радою

Керівництво селищної 
ради, фінансовий відділ 

Володимирецької 
селищної ради, 

головні розпорядники 
кощтів селищної ради

12 Підготовка та подання виконавчому комітету 
Володимирецької селищної ради для 
схвалення проекту бюджету 
Володимирецької селищної територіальної 
громади на 2022 рік

У строк, визначений 
чинним 

законодавством

Фінансовий відділ 
Володимирецької 

селищної ради

13 Розміщення бюджетних запитів на 
офіційному вебсайті Володимирецької 
селищної ради (або оприлюднення їх в інщий 
спосіб)

У строк, визначений 
чинним 

законодавством

Головні розпорядники 
коштів бюджету 

Володимирецької 
селищної 

територіальної громади
14 Забезпечення подання виконавчим комітетом 

Володимирецької селищної ради проекту 
ріщення про бюджет Володимирецької 
селищної територіальної громади на 2022 рік 
3 додатками до нього та пояснюваальною 
запискою селищній раді для розгляду і 
затвердження

До 25 грудня 2021 
року

Фінансовий відділ 
Володимирецької 

селищної ради
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