
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від ____ червня 2021 року № ______ 

м. Олександрія 
 
Про заходи щодо організації роботи 
по складанню проекту (прогнозу) 
бюджету Олександрійської міської 
територіальної громади на 2022 рік та 
його прогнозу на 2023-2024 роки  
 

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
ст.ст.75,751 Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства фінансів України 
від 31.05.2019 № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та 
затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому 
рівні» та з метою забезпечення своєчасного складання проекту бюджету Олександрійської 
міської територіальної громади на 2022 рік та його прогнозу на 2023-2024 роки 

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити склад робочої групи з підготовки проекту (прогнозу) бюджету 

Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік та його прогнозу на 2023-
2024 роки (додаток 1). 

 
2. Затвердити план організаційних заходів щодо складання проекту (прогнозу) бюджету 

Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік та його прогнозу на 2023-
2024 роки (додаток 2). 

  
3. Фінансовому управлінню міської ради забезпечити здійснення загальної координації 

та організації роботи щодо складання проекту бюджету Олександрійської міської 
територіальної громади на 2022 рік та його прогнозу на 2023-2024 роки.  

 
4. Рекомендувати Олександрійській ДПІ ГУ ДПС у Кіровоградській області вжити дієві 

заходи щодо поліпшення стану сплати податків, зборів і платежів до бюджету 
Олександрійської міської територіальної громади з метою зменшення податкової 
заборгованості з платежів до бюджету та збільшення дохідної частини бюджету 
Олександрійської міської територіальної громади, взяти участь у формуванні планових 
показників дохідної частини бюджету Олександрійської міської територіальної громади на 
2022 рік та прогнозних показників на 2023-2024 роки. 

 
5. Виконавчим органам Олександрійської міської ради - головним розпорядникам 

коштів місцевого бюджету забезпечити виконання даного рішення та інформувати фінансове 
управління міської ради щодо виконання плану організаційних заходів у визначені терміни. 
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6. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови з 
питань діяльності виконавчих органів ради Гугленка Ю.О. 
 
 
 
Міський голова  Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 



Додаток 1 
до рішення виконавчого комітету 
від ___ червня 2021 року № ____ 

 
СКЛАД 

робочої групи з підготовки проекту (прогнозу) бюджету Олександрійської міської 
територіальної громади на 2022 рік та його прогнозу на 2023-2024роки 

 
Голова комісії: 

 
ГУГЛЕНКО 
Юрій Олександрович 

- перший заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

 
Заступник голови комісії: 

 
ЛУКАШОВ 
Олександр Сергійович 

- начальник фінансового управління міської ради 

 
Секретар комісії: 

 
КУЖЕНКО 
Тамара Віталіївна 

- начальник відділу доходів та фінансів галузей виробничої 
сфери фінансового управління міської ради 

 
Члени комісії: 

 
ГОРЛАЧОВА 
Ніна Миколаївна 

- начальник Олександрійського відділу податків і зборів з 
фізичних осіб управління податкового адміністрування ГУ 
ДПС у Кіровоградській області ( за згодою) 
 

РЕПЕНЬКО 
Олег Анатолійович 
 

- начальник управління приватизації, оренди майна та землі 
міської ради 

СУЛЯТИЦЬКИЙ  
Михайло Михайлович 
 

- начальник управління житлово-комунального господарства, 
архітектури та містобудування міської ради 

ЧЕРЕВАШКО 
Ростислав Євгенович 
 

- начальник управління економіки міської ради 

ЧЕМЕРИС 
Ірина Анатоліївна 
 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради 

ШКЛЯРУК 
Юрій Володимирович 

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 



Додаток 2 
до рішення виконавчого комітету 
від ___ червня 2021 року № ____ 

План організаційних заходів 
щодо складання проекту(прогнозу) бюджету Олександрійської міської територіальної 

громади на 2022 рік та складання його прогнозу на 2023-2024 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 

Червень  
2021 року 

Фінансове управління 
міської ради 

2 Провести розрахунки показників дохідної та 
видаткової частин бюджету Олександрійської 
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 до 
25 червня 

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 

У 5-ти 
денний 

термін після 
затвердження 

Мінфіном 

Фінансове управління 
міської ради 

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

До 5 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(2022-2024роки) 

До 12 липня 
2021 року 

Управління економіки 
міської ради 

6. Надати фінансовому управлінню міської ради 
інформацію щодо чисельності населення 

До 12 липня 
2021 року 

Управління економіки 
міської ради 

7. 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 12 липня 
2021 року 

Головні розпорядники 
бюджетних коштів 
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Продовження додатка 2 
1 2 3 4 

 відповідних змін для продовження їх дії або 
затвердження нових програм. Та надати 
відповідну інформацію фінансовому 
управлінню міської ради 

  

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

До 12 липня 
2021 року 

 

 1) сум фонду оплати праці найманих 
працівників міста з урахуванням суб’єктів 
господарювання малого бізнесу; 

До 12 липня 
2021 року 

Управління економіки 
міської ради 

 2) обсягу надходжень податку та збору на 
доходи фізичних осіб; 

До 12 липня 
2021 року 

Олександрійське 
управління ГУ ДПС у 

Кіровоградській 
області, управління 

економіки міської ради 
 3) податку на прибуток підприємств 

комунальної власності бюджету 
Олександрійської міської територіальної 
громади (у розрізі підприємств); 

До 12 липня 
2021 року 

Олександрійське 
управління ГУ ДПС у 

Кіровоградській 
області, управління 

економіки міської ради 
 4) частини чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних підприємств, що 
вилучається до бюджету Олександрійської 
міської територіальної громади (у розрізі 
підприємств); 

До 12 липня 
2021 року 

Олександрійське 
управління ГУ ДПС у 

Кіровоградській 
області, управління 

економіки міської ради 
 5) надходжень орендної плати за водні об’єкти 

(їх частини), що надаються в користування на 
умовах оренди; 

До 12 липня 
2021 року 

Управління 
приватизації, оренди 

майна та землі міської 
ради 

 6) акцизного податку з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів; 

До 12 липня 
2021 року 

Олександрійське 
управління ГУ ДПС у 

Кіровоградській 
області, управління 

економіки міської ради 
 7) земельного податку та орендної плати з 

фізичних та юридичних осіб; 
До 12 липня 

2021 року 
Олександрійське 

управління ГУ ДПС у 
Кіровоградській 

області, управління 
приватизації, оренди 

майна та землі міської 
ради 

 8) сум надходжень від відчуження майна, що 
перебуває в комунальній власності 
Олександрійської міської територіальної 

До 12 липня 
2021 року 

Управління 
приватизації, оренди 

майна та землі міської 
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Продовження додатка 2 
1 2 3 4 

громади (у розрізі об’єктів; ради 
 9) податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки; 
До 12 липня 
2021 року 

Олександрійське 
управління ГУ ДПС у 

Кіровоградській області 
 10) сум надходжень від орендної плати за 

користування майновим комплексом та іншим 
майном, що перебуває у комунальній власності 
Олександрійської міської територіальної 
громади; 

До 12 липня 
2021 року Управління 

приватизації, оренди 
майна та землі міської 

ради 

 11) сум надходжень коштів тимчасового 
користування місцем розташування рекламних 
засобів; 

До 12 липня 
2021 року 

Управління житлово-
комунального 
господарства, 
архітектури та 

містобудування міської 
ради 

 12) сум надходження коштів за договорами 
особистого строкового сервітуту; 

До 12 липня 
2021 року 

Управління 
приватизації, оренди 

майна та землі міської 
ради 

 13) транспортного податку з фізичних та 
юридичних осіб; 

До 12 липня 
2021 року 

Олександрійське 
управління ГУ ДПС у 

Кіровоградській області 
 14) туристичного збору; До 12 липня 

2021 року 
Олександрійське 

управління ГУ ДПС у 
Кіровоградській області 

 15) єдиного податку; До 12 липня 
2021 року 

Олександрійське 
управління ГУ ДПС у 

Кіровоградській 
області, управління 

економіки міської ради 
 16) адміністративного збору за проведення 

державної реєстрації, плати за надання інших 
адміністративних послуг, адміністративного 
збору за державну реєстрацію речових прав; 

До 12 липня 
2021 року 

Управління дозвільно-
погоджувальних 

процедур та 
адміністративних 

послуг міської ради 
 17) екологічного податку; До 12 липня 

2021 року 
Олександрійське 

управління ГУ ДПС у 
Кіровоградській області 

 18) сум надходжень від продажу землі До 12 липня 
2021 року 

Управління 
приватизації, оренди 

майна та землі міської 
ради 

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

До 15 липня 
2021 року Головні розпорядники 

бюджетних коштів 

 1) переліку природоохоронних об’єктів і 
заходів, фінансування яких передбачається 

До 20 липня 
2021 року 

Управління житлово-
комунального 
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Продовження додатка 2 
1 2 3 4 

здійснювати за рахунок коштів фонду охорони 
навколишнього природного середовища, та 
обсягів їх фінансування на 2022-2024роки; 

господарства, 
архітектури та 

містобудування міської 
ради 

 2) 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 

Управління житлово-
комунального 
господарства, 
архітектури та 

містобудування міської 
ради, головні 
розпорядники 

бюджетних коштів 
 3) 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 
спеціального фонду бюджету 

До 20 липня 
2021 року 

Управління житлово-
комунального 
господарства, 
архітектури та 

містобудування міської 
ради 

10. Проаналізувати бюджетні пропозиції головних 
розпорядників бюджетних коштів 

До 25 липня 
2021 року 

Фінансове управління 
міської ради 

11. Організувати проведення нарад з розгляду 
бюджетних пропозицій щодо узгодження 
показників до проекту (прогнозу) бюджету 
Олександрійської 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 

12. Прогнозування обсягів доходів бюджету 
Олександрійської міської територіальної 
громади (з розподілом на загальний та 
спеціальний фонди), визначення обсягів 
фінансування міського бюджету, повернення 
кредитів до міського бюджету та орієнтовних 
граничних показників видатків міського 
бюджету та надання кредитів з 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 

До 05 серпня 
2021 року 

Фінансове управління 
міської ради 

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

До 15 серпня 
2021 року 

Фінансове управління 
міської ради 

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

До  
01 вересня 
2021 року 

Виконавчий комітет 
міської ради 

16. Подання проекту (прогнозу) бюджету 
Олександрійської 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 

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

До 
прийняття 
рішення 

Представники 
виконавчого комітету, 

головних розпорядників 
бюджетних коштів 

міської ради 
18. Розгляд проекту (прогнозу) бюджету 

Олександрійської міської територіальної 
громади на 2022 рік та його прогнозу на 2023-
2024 роки міською радою 

До  
25 вересня 
2021 року 

Олександрійська міська 
рада 

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

До 
30 жовтня 
2021 року 

Фінансове управління 
міської ради, головні 

розпорядники 
бюджетних коштів 

20. Забезпечити формування мережі 
розпорядників бюджетних коштів нижчого 
рівня та одержувачів коштів на 2021 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 

21. Доопрацювання проекту рішення про бюджет 
Олександрійської міської територіальної 
громади на 2022 рік з урахуванням показників 
обсягів міжбюджетних трансфертів, 
врахованих у проекті державного бюджету, 
прийнятому Верховною Радою України у 
другому читанні 

Листопад 
2021 року 

Фінансове управління 
міської ради 

22. Супровід розгляду питання щодо проекту 
бюджету Олександрійської міської 
територіальної громади на 2022 рік 

Грудень 
 2021 року 

Виконавчий комітет 
міської ради, фінансове 

управління міської 
ради, головні 
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розпорядники 
бюджетних коштів 

23. Затвердження бюджету бюджет 
Олександрійської міської територіальної 
громади на 2022 рік 

До 25 грудня 
2021 року 

Олександрійська міська 
рада 

24. Інформування щодо затвердження міською 
радою рішення про бюджет Олександрійської 
міської територіальної громади на 2022 рік 
через ПЗ «LOGICA» 

В 
одноденний 
строк після 
прийняття 
рішення 

Фінансове управління 
міської ради 

25. Подання інформації, що міститься в 
затвердженому міської радою рішенні про 
бюджет Олександрійської міської 
територіальної громади на 2022 рік через ПЗ 
«LOGICA» 

До 31 грудня 
2021 року 

Фінансове управління 
міської ради 

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

Не пізніше 
10 днів з дня 

прийняття 
рішення 

Фінансове управління 
міської ради 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 


