
ЗАВОДСЬКА MICЬKA РАДА

лохвиLtьl(ого рдЙону
полтАt]сыi()i ()БлАстI

ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння
Вiд 08.06.2021 р. Ns 78

Про затвердження плану заходlв щодо
складання прогнозу мiсцевого бюджету
gа 2022-2024 роки, складання проскту
мiсцевого бюджету на2022 piK, органiзацii
виконання мiсцевого бюджету на2022 plK
та органiзачiТ роботи з пiдготовки рiчноi
звiтностi про виконання мiсцевого бюджету
за 2021 piK.

з метою органiзачii роботи на кожнiй стадiт бюджетного процесу на мlсцевому рlвн1

вiдповiдно до Наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 31.05.2019 p.Jt228 uПро

затвердження Методичних рекомендацiй щодо пiдготовки та затвердження Бюджетного

регламенту проходження бюд>tсетного процесу намiсцевому piBHi>, пунктi}ми 2, З cTaTTi 18,

пiдпу"пruми-l,4 пункту <а>, пiдпу"пrо* 1пункту <б> cTaTTi 28 Закону Украiни кПро

мiсцеве самоврядування в YKpaTHi>.

ВИРIШИЛИ: 1. Затвердити план заходiв щодо складання прогнозу бюджету

ЗаводськоТ мiськоi територiаЛьноТ громади на 2022-2024 роки (додаток 1).

2. Затверлrrr'nnu, заходiв щодо складання проекту бюджету Заводськот MicbkoT

територiапьноТ громади на 2022 рiк (лолаток 2),

з. Затверлити план .u*одi" щодо органiзачiI виконання бюджету Заводськоi Micbkoi

територiальноТ громади на 2022 рiк (лолаток З),

4. Затверлитl.] план заходiв щодо органiзаuiТ роботи з пiдготовки рiчноТ звiтностi про

виконанFlя бtодiкету ЗаводськоТ MicbKoT теiиторiальноТ громади за 2021 piK (лолаток 4), 
.

5. КерiвнИкаN1 структурних пiдроздiлiв MicbKoT ради та виконавчого комlтету мlсько1

радлI, rtерiвникам бюджетних установ, якi фiнансуються з мiського бюджету та за рахунок

ЬубuепuiТ з державнОго бюдхtету забезпечити виконання планiв заходiв,

6. Фiнансовому вiддiлу виконавLIого tcoMiTeTy ЗаводськоТ MicbKoi ради (Iщенко С,О,)

посилити роз'яснюваJIьну роботу з головними розпорядниками бюдrкетних коштiв щодо

еконошtii бюдхсетних коштiв та запобiгати порушенням, що призводять до втрат фiнансових

pecypclB.
7. Контроль

Сидоренrса В.В.
за виконанням цього рlшення покласти на мlського голову
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Додаток l
ло рiшення виконавчого KoMiTeTy
заводськоi Micbkoi рали
вiд 8 червня202| року No 78

ПЛАН ЗАХОДIВ
щодо складання прогнозу бюджету Заводськоi MicbkoT територiальноi

громади на 2022,2024 роки

лъ

з/п

змiст заходiв TepMiH
виконання

Вiдповiдальнi за
виконання

1 Провести реестрацiю учасникiв бюджетного
процесу на2022 piK в ПЗ "LОGIСА"

До З l травня
202l р

Bci учасники
бюджетного процесу

2 Здiйснення аналiзу виконання мiсцевого
бюджету у попереднiх та поточному
бюджетних перiодах, виявлення тенденцiй у
виконаннi дохiдноi та видатковоТ частин
бюд>ltету

!о l червня
202| р

Фiнансовий вiддiл
виконавчого

KoMiTeTy Заводськоi
MicbKoi ради

3

п

.Щоведення до головних розтrорядникlв
бюджетних коштiв органiзачiйно-
методологiчних засад складання прогнозу
мiсцевого бюдiкету, визначених Мiнфiном, та
iнструtстивного листа шодо основних
органiзачiйних засад процесу пiдготовки

позицlи до гноз

Пiсля
отримання з

Мiнфiну
Фiнансовий вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy ЗаводськоТ

MicbKoi рали

4. Надання фiнансовому вiддiлу виконавLIого

KoMiTeTy ЗаводськоТ мiськоi ради основних
прогнозних показникiв еttономiчного i

соцiального розвитку територiТ м.Заводсьttе tla

2022-2024

!о 1 червня
202| р

Вiддiл економiчного
розвитку та
iнвестицiй

5 та надання фiнансовому вiддiлу
ко[Iавчого KoMiTeTy Заводськоi MicbrcoT ради

озу на 2022-2024 роки по надходженню до
сцевого бюджету

- коштiв вiд продахtу майна, що знаходиться у
комунаJIьнiй власностi територiальноi громади
MicTa;
- податку на прибуток пiдпрlлсмств, що
належать до комунально1 власностl MlcTa;
_ цlльов1 нди

Що 1 червня
2021 р

Вiддiл економiчного
розвитку та
iнвестицiй,
фiнансово-

господарський вiддiл

6. вка та надання фiнансовому вiддtлу
конавLIого KoMiTeTy ЗаводськоТ MicbKoT рали

рогнозу на2022-2024 роки за очiкуваними
нями до мiсцевого бюдrкету

- коштiв вiд продаясу землl;
- коштiв вiд добровiльного вiдшкодування
збиткiв за користування земельними дiляtIками
без правовстановчих документiв;
- оренлноi плати за земельнi дiлянки;
- коштiв вiд плати за розмiщення зовнiшньоТ

ами на 1l мlст

[о l червня
202l р

Вiддiл земельних
pecypciB, кадастру та

просторового
планування



- плата за встановлення земельного 1,

щодо чисельностl населення

Надання фiнансовому вiддtлу виконавчого

KoMiTeTy Заводськоi MicbKoi рали iнформацii
Що 1 червня

202| р

Головне управлlння
статистики у

полтавськiй областi

1

8

2024

Пiдготовка та надання фiнансовому вiддiлу

виконавчого KoMiTeTy ЗаводськоТ MicbKoi рали
прогнозних показникiв обсягiв надходх(ень за

видами податкlв i зборiв прогнозу на 2022-

Що 1 червня
2021' р Головне управлlння

ДФС у Полтавськiй
областi

9 Прогнозування обсягiв доходiв мlсцевого

бюдrкету, визначення обсягiв фiнансування
мiсцевого бюд>ttету, орiснтовних граничних

показникlв видатк1 в мlсцевого

До 20 червня
2021 р

Фiнансовий вiддiл
виконавчого

KoMiTeTy ЗаводськоТ
Mlcbкol

10 Розробленняl та доведення до головних

роrпор"дrикiв бюджетних коштiв iнструкчiй з

пiд.оrоuп" пропозиuiй до прогнозу бюдяtету

та орiснтовних граниLIних показникiв видаткiв

та надання кредитiв з мiсцевого бюдrкету на

ьо ковий п lод

Що 1 липня
2021 р

Фiнансовий вiддiл
виконавчого

KoMiTeTy Заводськоi
MicbKoT ради

11.

T.LI. з <Lo lca)

Надання фiнансовому вlддlпу виконавчого

KoMiTeTY ЗаводсьrсОТ мiськоi ради пропозицiй

до проiпозу мiсчевого бюдхtету та перелiку

бюдхtетних програм i прогнозу обсягiв

видаткiв на Тх вlttсонання в 2022,2024 роrси (в

Що 15 липня
2021 р Головнi

розпорядники
бюджетних коштiв

Здiйснення анапiзу поданих головниN,Iи

розпорядниками бюдхtетних коштiв

пропозичiй до прогнозу мiсцевого бюдхtету на

вiдповiднiсть доведени]\,I орiентовним

граничним показникам видаткiв мiсцевого

бюдхtету та надання кредитiв з мiсцевого
i вимогам доведених lHб

Що 20 липня
2021 р

Фiнансовий вiддiл
виконавчого

KoMiTeTy Заводськоi
MicbKoi рали

1з Проведення погоджувальних нарад з

головними розпорядниками бюдiкетних ttоштiв

щодо узгодження показникiв прогнозу

мiсцевого бюджеr,у

Що 2З липня
202l р

Фiнансовий вiддiл
виконавчого

KoMiTeTy Заводськоi
MicbKoi ради, головнi

розпорядники
бюджетних коштiв

|4 Подання iнформаuiТ, що мiститься в наданих

головними розпорядниками коштlв мlсцевого

бtодrкету пропозицiях до прогнозу мiсцевого
бюджету (через KLogica>)

До 30 липня
202| р

Головнi

розпорядники
бюдrкетних коштiв,

фiнансовий вiддiл
виконавчого

KoMiTeTy Заводськоi
мlсько1

l5 Щоопрачlовання прогнозу мiсцевого бюдrrtету

за результатами проведених погоджувальних
нарад та iнформацiI, отриманоi вiд

их ЗаводськоТ MicbKoT

Що 10 серпня
202I р

Фiнансовий вiддiл
виконавчого

KoMiTeTy Заводськоi
MlcbKol

Подання прогнозу мiсцевого бюджету до
виконавчого KoMiTeTy Заводськоi мiськоi ради.

Що 15 серпня
202l р

Фiнансовий вiддiл
виконавчого

KoMiTeTy Заводськоi
MicbKoi рали

|7 Розгляд та схвалення гноз N{lсцевого .Що l вересня Виконавчий KoMiTeT

|2.

lб.



бюджету 2021 р заводськоi Micbkoi
ради_

l8. Подання прогнозу мiсцевого бюджету разом iз

фiнансово-економiчним обrрунтуванням до
MicbKoT ради для розгляду в порядку,

!о б вересня
202l р

Виконавчий KoMiTeT

заводськоi Micbkoi
ради

l9. Супровiд розгляду питання щодо прогнозу
бюджету постiйними комiсiями MicbKoT ради та
на пленарному засiданнi MicbKoT ради в

порядку, визначеному радою

.Що прийняття
рiшення

Представники
виконавчого

KoMiTeTy, головних

розпорядникiв
бюджетних коштiв
заводськоi Micbkoi

ради

20. Розгляд прогнозу мiсцевого бtоджету на 2022-
2024 роки.

До
25 вересня

202| р

Заводська MicbKa

ради

2|. Подання iнформацiТ на Мiнфiн, що мiститься в

прогнозi мiсцевого бюджету на 2022-2024 р
через KLOGICA>

До З0 вересня
202| р

Фiнансовий вiддiл
виконавчого

KoMiTeTy Заводськоi
MicbKoT ради

Керуюча справами виконавчого комlтету Лариса МАЩЕНКО



.Щодаток 2

ло рiшення виконавчого KoMiTeTy

Заводськоi MicbKoi ради
вiд 8 червня2021 року Nэ 78

ПЛАН ЗАХОДIВ
щодо складання про€кту бюджеry Заводськоi мiськоi територiальноi

громади на 2022 piK

лъ
п/п

Змiст заходiв TepMiH
виконання

Вiдповiдальнi
за виконання

1 [оведення до головних розпорядникlв
бюджетних коштiв особливостей складання

розрахункiв до проектiв мiських бюджетiв та

прогнозних обсягiв мiжбюджетних трансфертiв на
плановий piK, надiс"гlаних Мiнфiном

Пiсля
отримання з

Мiнфiну

Фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

заводськоi
MicbKoi ради

2 Щоведення до головних розпорядникiв бюдхtетних
коштiв:
- прогнозних обсягiв мiжбюдrкетних трансфертiв,
врахованих у про€ктi дерrкавного бюджету,
схваJIеного Кабiнетом MiHicTpiB Украiни;
- методики iх визначення

Пiсля
отримання з

дФ
полтавськоi

одА

Фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

ЗаводськоТ
MicbKoi ради

J Доведення до головних розпорядникiв бюдrкетних
коштiв:
- iнструкцii з пiдготовки бюдlIсетних запитiв;
- граничних показникiв видаткiв мiсцевого
бюдrкету та надання ttредитiв з мiсцевого
бюджету;
- iнстрl,ктивного JlI,IcTa щодо оргаr;iзачiйних та

iнших вимог, яких зобов'язанi дотримуватися Bci

ядники бюджетних коштlв

Серпень -

вересень
202Iр

Фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

заводськот
мiськоi рали

4 органiзацiя роботи з розробки бюджетних запитlв
та складання просктiв кошторисiв бюдхсетних

установ на 2022 piK.

Вересень-
жовтень 2021р

Головнi
розпорядники

бюдrкетних
коштiв

5 вrкиття заходiв щодо залучення громадськостl до

формування мiсцевого бюдлсету в частинi проектiв
<Гром адського бюдiкету>

Серпень -

вересень
2021р

виконавчий
KoMiTeT

Заводськоi
MicbKoi рали

6 Подання бюдхсетних запитiв фiнансовому вiддtлу

виконавчого KoMiTeTy ЗаволськоТ мiськоi ради

Жовтень
2021р

Головнi

розпорядники
бюджетних

коштiв

7 здiйсrlення аналiзу бюдlttетних запитlв, отриманих
вiд головних розпорядникiв бюджетних коштiв, та

прийtлtяття рiшеltгlя щодо вклIочеtIня Тх до

пропозичiТ просIiту мiсцевого бюдlrtету

Жовтень -
листопад

202l' р

Фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

ЗаводськоТ
MicbKoi ради

8 Подання iнформачii, що мiститься в бюдrкетних

запитах головних розпорядникiв бюджетних
кош,I,1в ПЗ KLOGICA>

До 31 грудня
202t р

Головнi
розпорядники

бюдrкетних



коштiво

фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

Заводськоi
MicbKoi
Фiнансовий

вiддiл
виконавчого

KoMiTeTy
ЗаводськоТ

MicbKoi рали

Пiсля
прийнятгя

проскту
державного

бюджету
Верховною

Радою
УкраТни у
Другому
читаннi

читанн1

9

Фiнансовий
вiшiл

виконавчого
KoMiTeTy

заводськоi
MicbKoT

Листопад
202]' рматерiалiв, передба

кодексу Украiни.

мiсцевийlшення прорп1дготовка проскту
типовоюз ормоюфз згlднододаткамибюджет

омнаказ МiнфiнуIo вlднимно вlдпозатвердхtе
67статтею Бюдrкетногохчени

10

виконавчий
KoMiTeT

Заводськоi
MlcbKo1

Листопад
2021. р

11 схва,,lення проскту рiшення про мiський бюдя<ет

Фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

заводськот
MicbKoi

До 31 грудня
2021' р

|2
рiшення про мiсцевий
KLOGICA>

Подання iнформаuiТ, що мiститься
бюджет

в проскт1
через ПЗ

Оприлюдненl{я проскту рiшення Mlcbкol ради про

мiський бюдхtет, схваленого виконавчим

tcoMiTeToM Заводсь Kol Mlcbкol

iз виконавчий
KoMiTeT

Заводськоi
MlcbKol

За20 робочих
днiв до дати

його розглядуНаправлення схваJIеного проекту рlшення
мiський бюджет до

про

мlсько1 ади
|4

Головнi

розпорядники
коштiв

не пiзнiше нiж
через три

робочих днi
пiсля подання
Заводською

мiською радою
проскту

рiшення про
мiський бюджет

15 Розмiщення бюджетних запитlв на о

сайтах або оприлюднення Тх в iнший спосiб
фiцiйних

Фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

заводськоi
Mlcbкol

Грулень
2021 р

lб проскту рiшення мiськоi ради про

з урахуванням показникiв обсягiв

мiжбюджетних трансфертiв, врахованих у проектl

державного бюджету, прийнятому Верховною

Радою Украiни у другому читаннi

Щоопрачювання
мiський бюджет

виконавчий
KoMiTeT

Грулень
2021

Супровiл розгляду проекту рlшення про

мlськtи

бюдясет у17

1



Заводськоi
MicbKoi ради,
фiнансовий

вiддiл
виконавчого

KoMiTeTy
заводськот

MicbKoi ради,
головнi

розпорядники
бюдх<етних

коштiв

18 Затвердrкення мiсцевого бюдяtету Що 25 грудня
2021 р

Заводська
MicbKa рада

l9 Iнформування щодо затвердх(ення мiською радою

рiшення про мiсцевий бюджет на 2022 piK через

ПЗ KLOGICA>

В одноденний
строк пiсля
прийнятгя
рiшення

Фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

Заводськоi
MicbKoi ради

20 Подання iнформаuii, що мiститься в

затвердженому мiськоi радою рiшеннi про

мiсцевий бюджет через ПЗ (LOGICA)

Що З l грудня
2021 р

Фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

Заводськоi
MicbKoi рали

2| ОприлIоднення рiшеtlня MicbKoT ради про

бюджет на2022 piK у газетi, що визначена
мlськии
мiською

радою

не пiзнiше l0
днiв з дня
прийнятгя
рiшення

Фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

Заводськоi
MicbKoT ради,

загальний
вiддiл

Керуюча справами виконавчого KoMiTeTy Лариса МАЩЕНКО



.Щодаток 3

ло рiшення виконавчого KoMiTeTy
Заводськоi MicbKoi ради
вiд 8 червня2021року Nч 78

ПЛАН ЗАХОДIВ
щодо органiзацii виконання бюджету Заводськоi MicbKoi

територiальноi громади на 2022 piK

ль
з/п змiст заходiв

TepMiH
виконання

Вiдповiдальпi за
виконання

1 Складання, затвердження, погодження мережl

розпорядника коштiв мiського бюджету (ресстру
змiн до мережi).

Що 15грулня
202l року

Фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

Заводськоi
MicbKoT ради,

головнi

розпорядники
бюдrкетних

коштiв
2 Подання до органу Казначейства мережi

розпорядника коштiв мiського бюдrкету
До 20 грудня

2021 року

Фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

ЗаводськоТ
мiськоi ради,

головнi
розпорядники

бюдяtетних
коштiв

з Приведення обсягiв мiжбюджетних трансфертiв

у вiдповiднiсть до закону про державний
бюдitсет (якulо do l zруdrtя poliy, tцо переdуе

плановоп4у, BepxoBHoto Padolo YltpaiHu не

прuйняmо закон про dерасавrшй боdжеm)

Щвотижневий
строк з дня
офiцiйного

опублiкування
закону про

Щержавний
бюджет Украiни

Фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

Заводськоi
мiськоi ради

4. Складання та доведення до головних

розпорядникiв лiмiтних довiдок про бюджетнi
асигнування

У двотижневий
строк з дня
прийняття

рiшення про
мiський

бюджет на
2022 рiк

Фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

ЗаводськоТ
MicbKoi ради

Подання фiнансовому вiддiлу виконавчого
KoMiTeTy Заводськоi MicbKoT рали уточнених
проектiв зведених кошториоiв та iнших
бюджетних документiв, передбачених пунктом
зOп складан

За 4 робочих
днi до дня

затвердження

розпису

Головнi
розпорядники

бюджетних
коштiв

5.



та ocHoBHi вимоги до виконання

бюджетних установ, затверд}кеного постановою
кошторисlв

КМУ вiд 28.02.2002 N9 228
Головнi

розпорядники та
одержувач1
бюдхtетних

коштiв

6 кошторисiв бюджетних установ
планiв мiського бюдiкету на2022

plк.
затвердхсення планiв використання бюджетних

коштiв та помiсячних планiв використаI]ня

бюдх<етних коштiв на2022 р\к

Затвердження
та помiсячних

Фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

Заводськоi
MicbKoi

Протягом 30
календарних

днiв пiсля
затвердження

розпису
мiського

бюджету на
2022 piK

7

розпису до територlального
,твердження розпису бюдяtету.

Фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

ЗаводськоТ
мlсько1

До 28 лютого
2022 року

8. iнформачiТ, що мiститься в розписах
6.до,.rу на 2022 р через ПЗ

Подання
мiсцевого
"LoGICA"

Головнi

розпорядники та
одержувачl
бюджетних

ttоштiв

Протягом 5

робочих лнiв
пiсля

затвердх(ення

- кошторисiв та iнших

документiв;
планiв використання бюдrкетних коштlв

бюд>ttетних
Подання органам Казна.tейс,rва9

Фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

ЗаводськоТ
MicbKoT ради

Протягом 3

лrriв пiсля
внесення

вiдповiдних
змiн до
мiського
бюджету

t0. Доведення до головних розп
витягiв iз розпису бюджету

орядникiв коштiв

Головнi
розпорядники

бюджетних
коштiв та

одержувачi
бюджетних

коштiв

Протягом 3

робочих днiв
пiсля

отримання
витягу з

розпису
бюджету

Подання органу Казначейства розподlлу
показникiв зведених кошторисiв та iнших

бюджетних документiв у розрiзi розпорядникiв
нижчого рiвня та одержувачiв бюджетних

коштiв згiдно до MepeiKi

11

Фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

Заводськоi
мiськоi ради,

головнi
розпорядники

бюдrкетних
коштiв

Протягом 45

днiв пiсля
набрання
чинностi

рiшення про
мiський
бюджет

\2 Затвердittення за погодженням з

вiддiлом виконавчого KoMiTeTy

MicbKoi ради паспортiв бюдrкетних програм на

2022 р

фiнансовим
Заводсьtсоi

Фiнансовий
вiддiл

виконавчого

До 31 березня
2022 року

1з, Подання iнформачii, що мiститься в паспортах
головних розпорядникlвбюдrкетних програм

пз2220штiвко наихбюдiltетн



KoMlTeTy
Заводськоi

MicbKoi ради,
головнi

розпорядники
бюджетних

коштiв

"LoGICA"

Фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

Заводськоi
MlcbKol

сiчень-лютий
2022 року

|4. Зведення планових показникlв мlського
бюджету у грошовому виразi та планiв по

мережi, штатах i контингентах бюджетних

установ

Фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

ЗаводськоТ
MicbKoi

Пiдготовка розпоряджень про видlлення коштlв
загального/спецiального фонду мiського
бюдiкету

l5

Головнi
розпорядники
бюдхtетних

коштiв

Подання головI{ими розпорядниками
бюдхtетних коштiв заявок на видiлення tсоштiв

вiдповiдно до заре€строваних бюджетних
зобов'язань

16.

Фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

ЗаводськоТ
MicbKoT

11.

Внесення змiн до рiшення MicbKoT ради про

мiсьtсий бюдlttет (з ypaxyBaHHrIM вимоr,стат,гi 78

Бюджетного кодексу УкраIни)

Фiнансовий
вiмiл

виконавчого
KoMiTeTy

заводськоi
мlсько1

Протягом
бюджетного

перiоду

18. Внесення змiн до розпису мiського бюджету

Фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

заводськоi
мiськоi ради,

головнi

розпорядники
бюджетних

коштiв

Протягом
бюдхtетного

перiоду

Надання iнформашiТ, що мiститься в рiшеннях
про внесення змiн до мiсцевого бюдяtету на

2022 р, змiнах до розписiв мiсцевого бюдхtету та

змiнах до паспортiв бюджетних програм

головних розпорядникiв бюд>кетних коштiв

мiсцевого бюдхtету через ПЗ "LOGICA"

19

Фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

ЗаводськоТ
MicbKoi ради

У двомiсячний
строк пiсля
закiнчення

вiдповiдного
бюджетного

перiолу

20 Подання квартаJIьного звlту про виконання

мiсцевого бюджету до виконавчого KoMiTeTy та

до MicbKoT рали



Фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

Заводськоi
MicbKoi

Постiйно
Надання iнформачii щодо виконання мiсцевого

бюджету 

' 
2О22 р через ПЗ "LOGICA"

(оперативна iнформаuiя)

MicbKa рада,
фiнансовий

вiддiл
виконавчого

KoMiTeTy
заводськоi

MicbKoT ради,
головнi

розпорядники
бюдясетних

коштiв

оприлюлнення iнформаuiт, визначеноi статтею

28 Бюджетного кодексу Украiни, з додержанням

вимог законiв УкраIни кПро доступ до публiчноТ

iнформаuii> та кпро вiдкритiсть використання

публiчних коштiв>>, зокрема:
- рiшення мiськоi ради rrро внесення змlн

до рiшення про мiський бюдrкет;
- iнформацii про виконання мiського

бюджету

22

Фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

заводськот
MicbKoT ради,

головнi

розпорядники
бюджетних

коштiв

Протягом
бюджетного

перiолУ

Iнформування громадськост1 з питань

використання коштiв мiського бюджету та if

участь у бюдrкетному процесi iз застосуванням

вiдповiдних механiзмiв (провелення

громадських слухань, консультачiй з

фо*uо.u*iстю, конференцiй, дискусiй,
вивчення громадських думок)

2з

Керуюча справами виконавчого комlтету Лариса МАЩЕНКО

2|.



Додаток 4

до рiшення виконавчого KoMiTeTy

Заводськоi MicbKoi рали
вiд 8 червн я 2021 року JФ 78

ПЛАН ЗАХОДIВ
щодо органiзацii роботи з пiдготовки рiчноi звiтностi

про виконання мiського бюджеry за 2021, piK

ВiдповЦальнi за
виконанняTepMiH

виконаннязмiст заходiвль
з/п

Надання фiнансовому
KoMiTeTy Заводськоi
бюджетноi звiтностi

вiддiлУ
мiськоi

виконавчого
ради рiчноi

Що 25 сiчня
2022 року

Надання фiнансовому вlддlлу виконавчого
KoMiTeTy Заводсьltоi MicbKoT Ради звiтiв про

виконання паспортiв бюдяtетних програм за

2021

2

До 31 березня
2022 року

Подання iнформачiТ, що мiститься в

виконання паспортiв бюджетних програм

головних розпорядникiв бюджетних коштiв на

звiтах про

пз "LOGICA"202l

1J

Головнi

розпорядники
коштiв

Протягом 30

днiв пiсля
складання
звiту про

виконання
паспорта

бюдхtетноТ
програми

KoMiTeTy Заводськоi MicbKoT ради узагальнених
результатiв аналiзу ефективностi бюдrкетних

програм за2021 р

Подання фiнансовому вiддiлу виконавчого4

5 Пiдготовка
матерiалiв

пояснюваJIьноr записки

до рiчного звiту про

мlського

та lнших
виконання

Фiнансовий вiддiл
виконавчого

KoMiTeTy
Заводськоi MicbKoi

ради

сiчень-лютий
2022 року
( TepMiH

визнача€ться
Фо

6 пiдготовка та зведення рlчного звlту по мережl,

штатах i контингентах

Лютий
2022 року

подання рiчного звiту про виконання мlського

бюдхtету до виконавчого KoMiTeTy
7

Пiсля
схвалення

виконавLIим

KoMiTeToM
ЗаводськоТ

MicbKoT рали

Подання рiчного звiту про виконання мlського

бtодrкету до MicbKoT ради
8

1.

Фiнансовий вiддiл
виконавчого

KoMiTeTy
Заводськоi MicbKoT

ради
виконавчий

KoMiTeT

заводськот Micbkoi

ради, фiнансовий
вiддiл

виконавчого
KoMiTeTy

ЗаводськоТ MicbKoT

l ради



Заводська MicbKaмiською радою рlшення щодо
виконання мiського

Прийняття9

виконавчий
KoMiTeT

ЗаводськоТ мiськоi
ради

проiнформаuiiОпублiкування
замlського пlдсумкамивиконання бюджету

10.

виконавчий
KoMiTeT

заводськот мiськоi

.Що l березня
2022року

11. рiшення MicbKoi ради щодо
виконання мiського бюджету

Оприлюднення
рiчного звiту про

Фiнансовий вiддiл
виконавчого

KoMiTeTy
заводськот Micbkoi

Що 1 березня
2022 року

12. Надання iнформачii щодо виконання мlсцевого

виконавчий
KoMiTeT

Заводськоi MicbKoi

До 20 березня
2022 року

представлення iнформаuii про

плiсьttого бrоджету за пiдсумttами

року

Публiчне
виконання

13.

Керуюча справами виконавчого комlтету Лариса МАЩЕНКО

ради


