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Про органiзацiю скJIадання

проекту бюджету Олевськоi
MicbKoi територiальноi
громади на 2022 piK
Вiдповiдно до cTaTTi 75 Бюджетного кодексу Украiни, Закону Украiни
gа2а22,2024
''Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi", Бюджетноi декJIарацiТ
pon", cx3.lJleцoi посiановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 31.05.2021 ]ф548
та взятоi до вiдома вiдповiдно до Постанови ВРУ ВiД 1 5.0'7 .2021 Nsl652-IX,
враховуючи лист MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 12 серпня 202l року
йost tЬ_tц_оz25ззg <про особливостi складання проекгiв мiсцевих бЮДЖеТiВ
на2О22 piK>, з метою забезпечення свосчасного складанНя проекТу бюдх<етУ
олевськоi MiciKoi територiальноi громади на 2022 piK:

1. затвердити ппан заходiв

з

пiдготовки проекТУ МiСЬКОГО

бЮДЖ:Т.У

олевськоi MicbKoi територiальноi громади на 2О22 PiK (ЛаЛi - ПЛаН ЗаХОДiВ),
що д9даеться.

2.

Керiвникам структурних пiдроздtлtв мtсъкоt, Ради - головним

Micbkoi територiальноi громади розпорядникам коштiв бюджету олевськоi
забезпечити виконання затвердженого Плану заходiв.
3. Фiнансовому управлiнню MicbKoi Ради забезпечити органiзачiю
з пiдготовки та затвердження проекту бюджету олевськоi Micbkoi

роботи
територiальноi громади на 2022.piK.

4,

Фiнансовому управлiнню, вiддtлу економlчного розвитку,
транспорту, iнвестицiй та КОМУНа,rЬНОi власностi, управлiншю

та

землекористування, вlддlлу
послуг)
землекоРистуванНя, управЛlннЮ KI-{eHTp наданнЯ адмiнiстративних
частини бюлжету олевськоi MicbKoi
забезпечити формування
^.рЬruд" дохiдноi
2О22 piK вiдповiдно до ПОКаЗНИКiВ СОЦiаЛЬНОтериторiальноi
економiчного розвитку з урахуванням тенденцiй надходжень до мiського
бюдrкету, наявноi податковоi бази, заходiв, що в}киваються для зал}п{ення
додаткових надходжень до мiського бюджету.
5. РозпоРядникаМ та оДеРЖувачам бюджетних коштiв бюджету Олевськоi
цеttтр
}щрý.е.i.].qру,эррlqдэу.оJ.трgls.едц .:..цiсэх!.ч р+д,..sY-.r,f.ер.цLор}?Д.ЬЧцй

мiстобулування, архiтектури, булiвничтва

"u

a

2

соцiального обслуговування (надання соцiа-гrъних послуг)>, ку <олевський
мiський центр комплексноi реабiлiтацii дiтей з iнва-гliднiстю>, КУ кЩентр
соцiа-гrьних служб> олевськоi мiсъкоi ради, вiддiлу освiти, молодi i спорту
MicbKoi ради, КУ кlнк.rшозивно_ресурсний центр)) MicbKoi ради, КУ колевська
дюсш;, Олевськiй МО ФсТ <<Колос>>, вiддiлу культури та туризму MicbKoi
центр
ради' комунitльним некомерцiйним пiдприсмствам колевський
(в
частинi
лiкарня>
колевська
центрЕlльна
первинноt медичноt допомоги)),
apxiB> забезпечити.
<Труловий
кУ
енергоносiiв та цiльових програм),
,7,|

1) неухильне дотримання вимог частини четвертоi cTaTTi

Бюджетного кодексу Украiни щодо врахування у першочерговому порядку
потреби в коштах на оплату прачi працiвникiв бюджетних установ та на
проведення розрахункiв за електричну та теплову енергiю, водопостачання,
вЬдовiдведення та послуги зв'язку, що споживаються бюджетними
установами;
2) спрямування коштiв мiського бюджету на вирlшення питань
та енергозбереження з метою економного та

3) у разi делегування на 2022 piK повноваженъ щодО виконаннЯ
окремих функчiй органiв мiсцевого самоврядування iншим органам

мiсцевого самоврядування врахувати необхiднiсть передачi мiжбюджетних
трансфертiв з вiдповiдних мiсцевих бюджетiв за механiзмом, передбачених
Бюджетним кодексом Украiни та забезпечити сво€часне подання необхiдних
розрахункiв;
4) забезлечити наJIежну реорганlзацlю та оптимlзацrю закладlв освlти,
охоронИ здоров'Я та культурИ вiдповiднО дО норматиВно-правових aKTiB,

,rnuniu та стратегiй трансформацii зазначених галузей, у зв'язку
реформуванням адмiнiотративно-територlального устрою, а також

з
з

лемографiчною ситуаrliею.
:6. Коорлинацiю роботи щодо виконання цього розпорядження покJIасти
на засryпникiв мiського голови з питань дiяльноотi виконавчих органiв влади
згiдно з розподiлом обов'язкiв, контроль за виконаннrlм розпорядження
залишаю за собою.

Мiський голова
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