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У К Р А Ї Н А

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
МАЛОВИСКІВСЬКОГО МІСЬКОГО ГОЛОВИ

від 12 липня 2021 року № 84/6

Про заходи щодо організації роботи 
по складанню прогнозу бюджету 
Маловисківської міської територіальної 
громади на 2022 -2024 роки

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.ст.75,75і Бюджетного Кодексу України, постанови Кабінету міністрів України від 31 
травня 2021 року №548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», наказу 
Міністерства фінансів України від 23.06.2021 № 365 «Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевогобюджету» та з 
метою забезпечення своєчасного складання проекту бюджету Маловисківської міської 
територіальної громади на 2022 рік та його прогнозу на 2023-2024 роки:

1.Структурним підрозділам міської ради -  головним розпорядникам коштів бюджету 
міської територіальної громади:

1) здійснити складання прогнозів на 2022-2024 роки,ґрунтуючись на положеннях 
Бюджетного та Податкового кодексів України, основних прогнозних макропоказниках 
визначених постановами кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року №548»Про 
схвалення Бюджетної Декларації на 2022-2024 роки», прогнозних показниках міжбюджетних 
трансфертів з державного бюджету, прогнозних показників економічного і соціального 
розвитку на 2022-2024 роки міської територіальної громади;

2) під час формування прогнозу міського бюджету на 2022-2024 роки, з метою 
збалансування показників, раціонального та результативного використання бюджетних 
коштів, підвищення передбачуваності, послідовності та ефективності управління 
бюджетними коштами, якісного надання публічних послуг забезпечити:

- формування дохідної частини бюджету Маловисківської територіальної громади на 
основі реальної податкової бази та з урахуванням максимального використання усіх наявних 
на місцевому рівні потенційних джерел наповнення міського бюджету;

- безумовне дотримання вимог законодавчих та нормативних актів під час планування 
доходів та видатків міського бюджету;

- визначення пріоритетних напрямків діяльності для забезпечення виконання своїх 
основних функцій та здійснення першочергового їх забезпечення фінансовим ресурсом;

- узгодження прогнозу бюджету територіальної громади на 2022-2024 із проектом 
програми соціально-економічного розвитку Маловисківської міської територіальної громади 
на 2022 та прогнозу до 2026 роки;

проведення оптимізації витрат головних розпорядників коштів бюджету 
територіальної громади шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат, 
насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань відповідних 
головних розпорядників коштів;

- неухильне дотримання вимог частини четвертої статті 77 Бюджетного кодексу України 
щодо врахування у першочерговому напрямку потреби в коштах на оплату праці працівників



бюджетних установ та на проведення рорахунків за енергоносії і комунальні послуги, що 
споживаються бюджетними установами;

- передбачення видатків на здійснення заходів, спрямованих на підвищення 
енергоефективності та енергозбереження, зменшення споживання енергоресурсів в 
бюджетній сфері;

- у разі необхідності передбачення на 2022-2024 роки видатків, які здійснюються 
відповідно до затверджених міською радою програм, термін дії яких закінчується -  вжиття 
заходів в частині відповідних змін щодо продовження дії або затвердження нових програм;

- обґрунтування розрахунків за кожним кодом економічної класифікації видатків, 
відповідність прогнозу видатків вимогам щодо жорсткого режиму економії бюджетних 
коштів, впорядкування фінансових зобов»язань з реальними можливостями міського 
бюджету;

- врахування тендерних аспектів під час формування характеристик бюджетних програм 
з використанням методичних рекомендацій, затверджених наказом Міністерства фінансів 
України від 02 січня 2019 року № 1 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо 
впровадження та застосування тендерно орієнтовного підходу в бюджетному процесі»;

- підвищення якості та ефективності видатків бюджету розвитку шляхом спрямування 
таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних проектів та програм, насмперед на 
продовження та завершення розпочатих у попередні роки та на здійснення невідкладних 
капітальних видатків бюджетних установ.

2. Затвердити план організаційних заходів щодо складання прогнозу бюджету 
Маловисківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (додається).

3. Структурним підрозділам та відділам Маловисківської міської територіальної 
громади надавати інформацію відповідно до плану організаційних заходів, затвердженого 
цим розпорядженням, фінансовому управлінню міської ради у визначені терміни.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Маловисківського міського голови 
від 12 липня 2021 року № 84/6

План організаційних заходів
щодо складання прогнозу бюджету Маловисківської міської територіальної громади

на 2022-2024 роки

№
з/п Зміст заходів Термін

виконання
Відповідальні за 

виконання
1 2 3 4

1 . Здійснити аналіз виконання місцевого бюджету 
у попередніх та поточному бюджетних 
періодах, виявити тенденції у виконанні 
дохідної та видаткової частин бюджету

Липень 
2021 року

Фінансове управління 
міської ради

2. Провести розрахунки показників дохідної та 
видаткової частин бюджету Маловисківської 
міської територіальної громади на 2022 рік та 
наступні два бюджетні періоди, виходячи з 
прогнозних розрахунків Міністерства фінансів 
України із визначенням міжбюджетних 
трансфертів, прогнозних та програмних 
документів економічного і соціального 
розвитку міста на ці періоди

Після
отримання з 

Мінфіну

Фінансове управління 
міської ради

3. Довести до головних розпорядників бюджетних 
коштів організаційно-методологічних засад 
складання прогнозу місцевого бюджету, 
визначених Мінфіном, та інструктивного листа 
щодо основних організаційних засад процесу 
підготовки пропозицій до прогнозу бюджету

До 10 липня 
2021 року

Фінансове управління 
міської ради

4. Розробити та довести до головних 
розпорядників бюджетних коштів інструкції 3 
підготовки пропозицій до Прогнозу бюджету та 
орієнтовних граничних показників видатків та 
надання кредитів з бюджету Маловисківської 
міської територіальної громади на 2022-2024 
роки

До 10 липня 
2021 року

Фінансове управління 
міської ради

5. Надати фінансовому управлінню міської ради 
інформацію про основні прогнозні показники 
економічного і соціального розвитку території 
на середньостроковий період (2022-2024 роки)

До 16 липня 
2021 року

Відділ соціально- 
економічного 
розвитку,інвестицій та 
проектної діяльності 
міської ради

6. У разі необхідності фінансування у 
середньостроковому бюджетному періоді 
(2022- 2024 роки) видатків, які здійснюються 
відповідно до затверджених міською радою 
програм, термін дії яких закінчується у 
2021 році, вжити заходи щодо внесення

До 16 липня 
2021 року

Головні розпорядники 
бюджетних коштів



відповідних змін для продовження їх дії або 
затвердження нових програм. Надати 
відповідну інформацію до фінансового 
управління міської ради

7. Підготовити та подати фінансовому 
управлінню міської ради разом з 
поясненнями (зокрема в частині фіскальних 
ризиків у майбутніх періодах) прогнозні 
обсяги доходів бюджету Маловисківської 
міської територіальної громади на 
середньостроковий період (2022-2024 роки):

До 14 липня 
2021 року

1) надходжень орендної плати за водні 
об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди;

До 14 липня 
2021 року Відділ земельних ресурсів 

міської ради

2) земельного податку та орендної плати з 
фізичних та юридичних осіб;

До 14 липня 
2021 року

Відділ земельних ресурсів 
міської ради

3) сум надходжень від продажу землі До 14 липня 
2021 року

Відділ земельних ресурсів 
міської ради

8. Надання фінансовому управлінню міської 
ради пропозицій до Прогнозу бюджету 
Маловисківської міської територіальної 
громади, в тому числі:

До 20 липня 
2021 року Головні розпорядники 

бюджетних коштів

1) переліку об’єктів, видатки на будівництво, 
реконструкцію та реставрацію яких 
передбачається здійснювати за рахунок 
бюджету розвитку міського бюджету, та 
обсягів їх фінансування на 2022-2024 роки;

До 20 липня 
2021 року

відділ
містобудування,архітектури, 
будівництва та житлово- 
комунального господарства 
міської ради , головні 
розпорядники бюджетних 
коштів

2) напрямків використання у 2022-2024 роках 
коштів та обсягів фінансування робіт, 
пов’язаних із будівництвом, реконструкцією, 
ремонтом та утриманням автомобільних 
доріг загального користування місцевого 
значення, вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах, які 
передбачається здійснювати за рахунок 
відповідних коштів міського бюджету

До 20 липня 
2021 року

відділ
містобудування,архітектури, 
будівництва та житлово- 
комунального господарства 
міської ради

9. Проаналізувати бюджетні пропозиції 
головних розпорядників бюджетних коштів

До 26 липня 
2021 року

Фінансове управління 
міської ради

10. Організувати проведення нарад з розгляду 
бюджетних пропозицій щодо узгодження 
показників до проекту (прогнозу) бюджету 
Маловисківської міської територіальної 
громади на 2022 рік та його прогнозу на 
2023-2024 роки

До 05
серпня 2021 

року
Фінансове управління 
міської ради, головні 

розпорядники бюджетних 
коштів

11. Прогнозування обсягів доходів бюджету 
Маловисківської міської територіальної 
громади (з розподілом на загальний та 
спеціальний фонди), визначення обсягів 
фінансування міського бюджету, орієнтовних

До 05
серпня 2021 

року

Фінансове управління 
міської ради



граничних показників видатків міського 
бюджету на середньостроковий період на 
підставі прогнозу економічного і соціального 
розвитку України та території, аналізу 
виконання міського бюджету в попередніх та 
поточному бюджетних періодах

12. Доопрацювання проекту (прогнозу) бюджету 
Маловисківської міської територіальної 
громади на 2022 рік та його прогнозу на 
2023-2024 роки за результатами проведених 
погоджувальних нарад та інформації, 
отриманої від структурних підрозділів 
міської ради

До 14
серпня 2021 

року

Фінансове управління 
міської ради

13. Подання проекту (прогнозу) бюджету 
Маловисківської міської територіальної 
громади на 2022 рік та його прогнозу на 
2023-2024 роки до виконавчого комітету 
міської ради

До 20
серпня 2021 

року

Фінансове управління 
міської ради

14. Розгляд та схвалення проекту (прогнозу) 
бюджету Маловисківської міської 
територіальної громади на 2022 рік та його 
прогнозу на 2023-2024 роки

До
01 вересня 
2021 року

Виконавчий комітет міської 
ради

15. Подання проекту (прогнозу) бюджету 
Маловисківської міської територіальної 
громади на 2022 рік та його прогнозу на 
2023-2024 роки разом із фінансово- 
економічним обґрунтуванням до міської ради 
для розгляду в порядку, визначеному радою

У
п’ятиденний 
строк після 

його
схвалення 
(не пізніше 
6 вересня)

Виконавчий комітет міської 
ради

16. Супровід розгляду питання щодо проекту 
(прогнозу) бюджету Маловисківської міської 
територіальної громади на 2022 рік та його 
прогнозу на 2023-2024 роки

Д о
прийняття
рішення

Представники виконавчого 
комітету, головних 

розпорядників бюджетних 
коштів міської ради

17. Розгляд проекту (прогнозу) бюджету 
Маловисківської міської територіальної 
громади на 2022 рік та його прогнозу на 
2023-2024 роки міською радою

До
25 вересня 
2021 року

Маловисківська міська рада

18. Забезпечити проведення реєстрації учасників 
бюджетного процесу (розпорядників та 
одержувачів бюджетних коштів) на 
місцевому рівні в ІАС управління планування 
та виконання місцевого бюджету «ЬСЮІСА»

До
30 жовтня 
2021 року

Фінансове управління 
міської ради,головні 

розпорядники бюджетних 
коштів

19. Забезпечити формування мережі 
розпорядників бюджетних коштів нижчого 
рівня та одержувачів коштів на 2022 рік 
відповідно до вимог наказу Міністерства 
фінансів України від 23 серпня 2012 року 
№ 938 «Про затвердження Порядку 
казначейського обслуговування місцевих 
бюджетів» (із змінами)

До 15
грудня 2021 

року

Головні розпорядники 
бюджетних коштів

20. Доопрацювання проекту рішення про Листопад Фінансове управління



бюджет Маловисківської міської 
територіальної громади на 2022 рік з 
урахуванням показників обсягів 
міжбюджетних трансфертів, врахованих у 
проекті державного бюджету, прийнятому 
Верховною Радою України у другому читанні

2021 року міської ради

21. Супровід розгляду питання щодо проекту 
бюджету Маловисківської міської 
територіальної громади на 2022 рік

Грудень 
2021 року

Виконавчий комітет міської 
ради, фінансове управління 

міської ради,головні 
розпорядники бюджетних 

коштів
22. Затвердження бюджету Маловисківської 

міської територіальної громади на 2022 рік
До 25

грудня 2021 
року

Маловисківська міська рада

23. Інформування щодо затвердження міською 
радою рішення про бюджет Маловисківської 
міської територіальної громади на 2022 рік 
через ПЗ «ЬСЮІСА»

В
одноденний 
строк після 
прийняття 
рішення

Фінансове управління 
міської ради

24. Подання інформації, що міститься в 
затвердженому міської радою рішенні про 
бюджет Маловисківської міської 
територіальної громади на 2022 рік через ПЗ 
«ЬОШСА»

Дозі
грудня 2021 

року

Фінансове управління 
міської ради

25. Оприлюднення рішення міської ради про 
міський бюджет на 2022 рік у газеті, що 
визначена міською радою

Не пізніше 
10 днів з

Д Н Я

прийняття
рішення

Фінансове управління 
міської ради


