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Додаток  2

до рішення виконкому
міської ради
від  27.05.2021р. № 60

 ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання проєкту бюджету Помічнянської  міської територіальної

громади  на 2022 рік

№
п/п

Зміст заходів Термін
виконання

Відповідальні
за виконання

1 Доведення до головних розпорядників
бюджетних коштів особливостей складання
розрахунків до проєктів міських бюджетів та
прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на
плановий рік, надісланих Мінфіном

Після
отримання з

Мінфіну

Фінансовий
відділ

Помічнянської
міської ради

2 Доведення до головних розпорядників бюджетних
коштів:
- прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів,
врахованих у проєкті державного бюджету,
схваленого Кабінетом Міністрів України;
- методики їх визначення

Після
отримання з
ДФ КОДА

Фінансовий
відділ

Помічнянської
міської ради

3 Доведення до головних розпорядників бюджетних
коштів:
-  інструкції з підготовки бюджетних запитів;
- граничних показників видатків місцевого
бюджету та надання кредитів з місцевого
бюджету;
- інструктивного листа щодо організаційних та
інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі
розпорядники бюджетних коштів

Серпень -
вересень

2021р

Фінансовий
відділ

Помічнянської
міської ради

4 Організація роботи з розробки бюджетних запитів
та складання проєктів кошторисів бюджетних
установ на 2022 рік.

Вересень-
жовтень 2021р

Головні
розпорядники

бюджетних
коштів

5 Подання бюджетних запитів фінансовому відділу
Помічнянської міської ради.

Жовтень
2021р

Головні
розпорядники

бюджетних
коштів

6 Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих
від головних розпорядників бюджетних коштів, та
прийняття рішення щодо включення їх до
пропозиції проєкту місцевого бюджету

Жовтень –
листопад 2021

р

Фінансовий
відділ

Помічнянської
міської ради

7 Подання інформації, що міститься в бюджетних
запитах головних розпорядників бюджетних
коштів через ПЗ «LOGICA»

До 31 грудня
2021 р

Головні
розпорядники

бюджетних
коштів,

Фінансовий
відділ

Помічнянської
міської ради
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7 Доведення до головних розпорядників бюджетних
коштів обсягів міжбюджетних трансфертів,
врахованих у проєкті державного бюджету,
прийнятого Верховною Радою України у другому
читанні

Після
прийняття

проєкту
державного

бюджету
Верховною

Радою
України у
другому
читанні

Фінансовий
відділ

Помічнянської
міської ради

8 Вжиття заходів щодо залучення громадськості до
формування місцевого бюджету

Листопад
 2021 р

Виконавчий
комітет ПМР

9 Підготовка проєкту рішення  про місцевий
бюджет з додатками згідно з типовою формою,
затвердженою відповідним наказом Мінфіну, і
матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного
кодексу України.

Листопад
 2021 р

Фінансовий
відділ

Помічнянської
міської ради

10 Схвалення проєкту рішення  про міський бюджет Листопад
2021 р

Виконавчий
комітет ПМР

11 Подання інформації, що міститься в проєкті
рішення про місцевий бюджет через ПЗ
«LOGICA»

До 31 грудня
2021 р

Фінансовий
відділ

Помічнянської
міської ради

12 Оприлюднення проєкту рішення міської ради про
міський бюджет, схваленого виконавчим
комітетом Помічнянської міської ради.

За 20 робочих
днів до дати

його розгляду
радою

Виконавчий
комітет ПМР

13 Направлення схваленого проєкту рішення про
міський бюджет до міської ради

14 Розміщення бюджетних запитів на офіційному
сайті Помічнянської міської ради

Не пізніше ніж
через три

робочих дні
після подання
ПМР проєкту
рішення про

міський бюджет

Головні
розпорядники

коштів

15 Доопрацювання проєкту рішення міської ради про
міський бюджет з урахуванням показників обсягів
міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті
державного бюджету, прийнятому Верховною
Радою України у другому читанні

Грудень
2021 р

Фінансовий
відділ

Помічнянської
міської ради

16 Супровід розгляду проєкту рішення про бюджет у
міській раді

Грудень
2021 р

Виконавчий
комітет ПМР,
Фінансовий

відділ
Помічнянської
міської ради,

головні
розпорядники

бюджетних
коштів
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17 Затвердження місцевого бюджету До 25 грудня
2021 р

Помічнянська
міська рада

18 Інформування щодо затвердження міською радою
рішення про місцевий бюджет на 2022 рік через
ПЗ «LOGICA»

В одноденний
строк після
прийняття
рішення

Фінансовий
відділ

Помічнянської
міської ради

19 Подання інформації, що міститься в
затвердженому міської радою рішенні про
місцевий бюджет через ПЗ «LOGICA»

До 31 грудня
2021 р

Фінансовий
відділ

Помічнянської
міської ради

20 Оприлюднення рішення міської ради про міський
бюджет на 2022  рік на офіційному сайті
Помічнянської міської ради

Не пізніше 10
днів з дня
прийняття
рішення

Фінансовий
відділ

Помічнянської
міської ради

Керуючий справами
(секретар) виконкому                                                    Світлана ТЕРТИЧНА


