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плАн
захо,цiв з пi.цготовки бто.пжету С).певськоТ

MicbKoi територiа-гrьноi громади на 2022 piK

]Ф
з/п

Заходи виконавцi
Орiентовний

TepMiH
виконання

l Надати фiнансовому управлiнню MicbKoi

ради прогнознi показники надходжень
доходiв до бюджету ОлевоькоТ MicbKoi
територiальноi громади на 2022 piK

1.1 податок на прибуток пiдприемств та

установ комунчlльноi власностi;

рентна плата за користування надрами
для видобування корисних копilJIин
мiсцевого значення,

акцизний.податок з реалiзацii суб' ектами
господарювання роздрiбноi торгiвлi
пiдакцизних ToBapiB,

туристичний збiр;

надходженнrI вiд орендноi плати за
користування цlпlсним маиновим
KoMIIJIeKcoM та iншим майном, що
перебувас в комуна-гlьнiй власностi ;

екологiчний податок;

кошти вiд вiдчуження майна, що
належить Автономнiй Республiцi Крим
та майна, що перебувае в комунальнiй
власностi;

орендна плата з фiзичних осiб;

податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд
земельноi дiлянки сплачений
юридичними особами, якi е власниками
об' екгiв житловоi HepyxoMocTi;

податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд
земельноi дiлянки сплачений фiзичними

Вiддiл
економiчного
розвитку,
транспорту,
iнвестицiй та
комунальноi
власностi

До
15.10.2021



оообаr", якi власниками об'ектiв
житловоi HepyxoMocTi;

податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд

земельноi дiлянки сплачений
юридичними особами, якi власниками

об' скгiв нежитловоi HepyxoMocTi.

податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд

земельноi дiлянки сплачений фiзичними
особами, якi власниками об'сктiв
нежитловоi HepyxoMocTi

До
15.10.2021

Вiддiл
землекористув
ання

зеrеr"""й податок з юридичних осiб;

орендна плата з юридичних осiб;

,.r*по""й податок з фiзичних осiб;

орендна плата з фiзичних осiб;
кошти вiд продажу землi

адмiнiстративний збiр за проведення

державноi реестрацii юридичних осiб,

фiзичних осiб - пiдприемцiв та

громадських формувань ;

плата за надання iнших адмiнiстративних
послуг,.

адмiнiстративний збiр за державну

ре€страцiю речових прав на нерухоме

майно та iх обтяженъ;

плата за скорочення TepMiHiB надання

послуг у сферi державноi реестраuii

речових прав на нерухоме майно та iх
Ьбr"л.по i державноi peecTpauii

юридшIних осiб, фiзичних осiб -
пiдприемцiв та громадських формувань, а

також плата за надання lнших платних

послуг

Вiддiл
бухга-ltтерсько
го облiку i
звiтностi,
Бюджетнi
установи
громади

власнi надходження бюджетних установ

Що
15.10,202l

Що
15.10.2021

|.2

цнАп

1.4

2 CTpyKTypHi



бюджетних установ, що утримуються за

рахунок коштiв мiського бюдrкету, тз
продовжити роботу щодо ii оптимiзацii
,га упорядкування з урахуванням
динимiки кiлькостi отримувачiв послуг та
у вiдповiдностi до чинного законодавства

пiдроздiли
MicbKoi ради *
головнi
розпорядники
коштiв
мiського
бюджету

15.10.2021

3 ,.Щовести до головних розпорядникiв
коштiв мiського бюджету iндикативнi
lrрогнознi показники

Фiнансове
управлiння

До
0l .10.202 l

4 Надати фiнансовому управлiнню MicbKoi
ради оновлену iнформачiю (в разi
наявностi змiн до iнформачii, яка
подавzrлася на Прогноз бюджету 2022-
2024) про соцiально-економiчний стан
громади у 202| роцi i прогноз розвитку
на 2022 piK та наступнi бюдiкетнi
перiоди Qа2З-2024 роки) для включення
вiдповiдних розрахункiв до проекту
мiського бюджету та пояснювальноi
записки до нього

Вiддiл
економiчного
розвитку,
транспорту,
iнвестицiй та
комунальноi
власностi

До
01,1 l .202l

5 Забезпечити монiторинг ефективностi
реалiзачii мiсцевих цiльових програм та
доцiльнQстi iх подilльшого фiнансування
за рахунок коштiв мiського бюджету та
iнших джерел не заборонених
законодавством.
У разi необхiдностi фiнансування у 2022
роцi видаткiв, що здiйснюються
вiдповiдно до мiсцевих програм, TepMiH
дii яких закiнчуеться у 2021 рочi, вжити
заходи щодо внесення вiдповiдних змiн
для продовження ix дii або затвердження
нових програм

Вiддiл
економiчного
розвитку,
транспорту,
iнвестицiй та
комунальноi
власностi,
CTpyKTypHi
пiдроздiли
MicbKoi ради -
головнi
розпорядники
коштiв
мiського
бюджету

До
01.11.202l

6 Розробити плани дiяльностi на 2022 piK
(включаючи заходи щодо реа_lriзачii
iнвестицiйних програм (проектiв), на ix
пiдставi органiзувати роботу з

розпорядниками нижчого рiвня i
одержквачами бюджетних коштiв iз
скJIадання бюджетних запитiв на 2022 piK
(2023-2024 роки)

CTpyKTypHi
пiдроздiли
MicbKoi ради -
головнi
розпорядники
коштiв
мiського
бюдrкету

До
01,11 .202|

,7 При пiдготовцi бюджетних запитiв на



2022 piK,.

7.1 забезпечити дотримання кiлькiсних та
вартiсних показникiв, що впливають на

розрахунковий обсяг видаткiв, а також
вiдповiднiсть вкJIючених до запиту
бюджетних установ вимогам cTaTTi 89
Ъюджетного кодексу Украiни

CTpyKTypHi
пiдроздiли
MicbKoi ради -
головнi
рOзпорядники
коштiв
мiського
бюджету

У TepMiH
поданrUI
бюджетного
запиту до
фiнансового
управлiння

7.2 забезпечити включенн4 гендерних
аспектiв до характеристик бюдхсетних
програм IIlляхом визначеннJI завдань
бюджетноi програми та вiдповiдних

результативних показникiв продукту та
якостi

CTpyKTypHi
пiдроздiли
мiсъкоi ради -
головнi
розпорядники
коштiв
мiського
бюджету

У TepMiH
поданшI
бюджgгного
запиту до
фiнансового
управлiння

,7,з врахувати комплекс органiзашiйних
заходiв з енергозбереження та
пiдвищення енергоефекгивностi, у тому
числi оснащеннrI бюджетних установ
с}п{асними приладами облiку
енергоносiiв та впровадження механiзму
енергосервiсу

CTpyKTypHi
пiдроздiли
MicbKoi ради -
головнi
розпорядники
коштiв
мiського
бюджету

У TepMiH
поданнJI
бюджетного
запиту до
фiнансового
управлiння

8 ГIiдготувати та надати фiнансовому
управлiнню MicbKoi рали:

детальнi розрахунки щодо обсягiв

фiнансових pecypciB, необхiдних для

функчiонування вiдповiдноТ галузi,
бюджетнi запити на2022 piK (2023,2024

роки) у форматi програмно-цiльового
методу бюджетування згiдно з

установленими вимогами та з

аналiтичними розрахунковими
таблицями, обгрунтуваннrIми та
пояснюв€lпьною запискою

CTpyKTypHi
пiдроздiли
MicbKoi ради -
головнi
розпорядники
коштiв
мiського
бюджету

У TepMiH
поданrut
бюджетного
запиту до
фiнансового
управлiння

9 Забезпечити формування та надання

фiнансовому управлiнню перелiкiв
iнвестицiйних проектiв, видатки на якi у
2022 рошi булуть проводитися за рахунок
коштiв бюдхtету розвитку мiського
бюджету. При формуваннi вказаних
перелiкiв забезпечити :

концентрацiю фiнансового ресурсу на

Управлiння
мiстобулуванн
я, архiтектури,
булiвничтва
та
землекористув
ання

У TepMiH
подання
бюджетного
запиту до

фiнансового
управлiння



БЙr,уацr-прiоритетних iнвестицiйних

проектiв, що забезпечують виконання

завдань, визначених Стратегiею розвитку
Олевськоi MicbKoi об'еднаноi,

територiа_гlьноi громади до 202'7 року,
,uru.рлrпеноi рiшенням Олевськоi мiсъкоi

ради вtд 2Z.|Z,ZO\7 Nэ395;
першочергове спрямування

завершення розпочатих
булiвниuтва та об'ектiв' I

будiвельною готовнiстю з

впровадженнrI;
спiвфiнансування в достатньому обсязi

iнвестицiйних програм та проектlв

регiонального розвитку, реалiзацiя яких

здiйснюсться iз зал)ценням коштiв

Щержавного фонду регlон€}льного

коштiв на
оO,скгlв

з високою
метою ix

Фiнансове
управлiння2022 piK, поданих головними

розпорядниками коштiв мiського

Ъод*.rу на предмет вiдповiдностi MeTi,

прiоритЬтностi, а також ефективностi

u"*ор"сiання бюдхtетних коштiв,

узагаJlьнити iх та пiдготувати згiдно з

вимогами чинного законодавства проект

бюджету ОлевськоТ MicbKoI

територiшrьноi громади на 2022 piK лля

подання на розгляд виконавчому

Фiнансове
угrравлiння

виконавчого KoMi на схвалення

Гlrд.оrо"оа рiшення про бюджет

Олевськоi MicbKoi територiальноi

громади на 2022 piK та подання до

Фiнансове
управлiннятrроекту рiшення бюджету Олевськоi

MicbKoi територiалъноi громади на 2022

piK подати його на розгляд i

пlс"я схв€lлення виконавчим KoMiTeToM

затвердження мiсдцql
Фiнансове
управлiння
CTpyKTypHi
пiдроздiли
MicbKoi. ради
головнi

Забезпечити участь разом з головними

розпорядниками коштlв мlського

бюджету у ceMiHapax, нарадах з

депутатами MiobKoi ради, rrредставниками

громадськостi, iншими rIасниками
цесу щодо особливостей

!о
25.10.202l

До
20,t 1 ,202],

До
27 .|1,202т

Жовтень-
грулень 2021

10

11

|2

13



фор*уuання мiського бюджету на 2022
piK

розпорядники
коштiв
мiсъкого
бюдiкету

14 Забезпечити оприлюденнrI бюджетних
запитiв на2022 piK

CTpyKTypHi
пiдроздiли
MicbKot ради -
головнi
розпорядники
коштiв
мiського
бюджету

не пiзнiше
нiж через три
днi пlсля
поданIUt
проекry
рiшення про
мiський
бюджет на
2022 piK до
MicbKoi ради

начальник /е< КатеринаГОРПИНIЧфiнансового )дIравлlння

6


