
 
 

 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від __ жовтня 2021 року № ______ 

м. Олександрія 
 
Про заходи щодо організації роботи 
із складання проекту бюджету 
Олександрійської міської 
територіальної громади на 2022 рік  
 

Відповідно до Конституції України, ст.ст. 21, 75, 76 Бюджетного кодексу України,  
пп.1) п. а) ч.1 ст.28, ст. 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 29 вересня 2021 
року № 696-р « Про заходи щодо організації роботи із складання проектів місцевих бюджетів 
області на 2022 рік» та з метою забезпечення своєчасного складання проекту міського 
бюджету на 2022 рік  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ МІСЬКОЇ РАДИ ВИРІШИВ: 

 
1. Головним розпорядникам коштів бюджету Олександрійської міської територіальної 

громади здійснити складання проекту бюджету Олександрійської міської територіальної 
громади на 2022 рік, ґрунтуючись на положеннях Бюджетного та Податкового кодексів 
України, показниках прогнозу бюджету Олександрійської міської територіальної громади на 
2022 -2024 роки, міжбюджетних трансфертів, визначених у проекті Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2022 рік», особливостей складання проектів місцевих 
бюджетів на 2022 рік, доведених Міністерством фінансів України. 

 
2. Затвердити план організаційних заходів щодо формування і затвердження бюджету 

Олександрійської міської територіальної громади на 2022 рік (додається). 
 
3. Виконавчим органам Олександрійської міської ради, головним розпорядникам 

коштів бюджету Олександрійської міської територіальної громади надати інформацію 
фінансовому управлінню міської ради відповідно до плану організаційних заходів, 
затвердженого цим рішенням, у визначені терміни. 

 
4. Рекомендувати Олександрійській ДПІ ГУ ДПС у Кіровоградській області вживати 

дієвих заходів щодо поліпшення стану сплати податків, зборів і платежів до бюджету 
Олександрійської міської територіальної громади з метою зменшення податкової 
заборгованості із платежів до бюджету та збільшення дохідної частини бюджету, взяти 
участь у формуванні планових показників дохідної частини бюджету Олександрійської 
міської територіальної громади на 2022 рік. 

 
5. Головним розпорядникам бюджетних коштів та виконавчим органам міської ради 

забезпечити виконання даного рішення. 
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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 
до рішення виконавчого комітету 
від __ жовтня 2021 року № ___ 

 
План організаційних заходів 

щодо формування і затвердження бюджету Олександрійської 
міської територіальної громади на 2022 рік 

 
№ 
з/п Зміст заходів Термін 

виконання Виконавці 

1 2 3 4 
1. Провести розрахунки показників дохідної та 

видаткової частини бюджету 
Олександрійської міської територіальної 
громади на 2022 рік, виходячи з показників 
міжбюджетних трансфертів, врахованих у 
проекті Державного бюджету України на 
2022 рік, прогнозу бюджету Олександрійської 
міської територіальної громади на 2022-
2024 роки, прогнозних та програмних 
документів економічного і соціального 
розвитку міста на ці періоди 

Жовтень  
2021 року 

Фінансове управління 
міської ради, 

управління економіки 
міської ради 

2. Довести до головних розпорядників коштів 
бюджету Олександрійської міської 
територіальної громади граничні обсяги 
видатків загального фонду бюджету та 
орієнтовні обсяги надходжень до 
спеціального фонду на 2022 рік 

До 
 05 листопада 

 2021 року 

Фінансове управління 
міської ради 

3. Організувати на підставі прогнозу бюджету 
Олександрійської міської територіальної 
громади та плану діяльності на 
середньостроковий період складання 
бюджетних запитів на 2022-2024 роки та 
подання їх фінансовому управлінню міської 
ради 

До  
10 листопада  

2021 року 

Головні розпорядники 
бюджетних коштів 

4. У разі необхідності фінансування у 2022 році 
видатків, які здійснюються відповідно до 
затверджених міською радою програм, термін 
дії яких закінчується у 2021 році, вжити 
заходів щодо внесення відповідних змін щодо 
продовження їх дії або затвердження нових 
програм  

Листопад 
2021 року 

Головні розпорядники 
бюджетних коштів 

5. Надати фінансовому управлінню міської ради 
розрахунки надходжень у 2022 році коштів 
від повернення фінансової допомоги, яка 
надавалась суб`єктам малого підприємництва 
на зворотній основі у попередні роки для 
реалізації інвестиційних проектів 

До  
26 жовтня  
2021 року 

Управління економіки 
міської ради  

6. Надати фінансовому управлінню міської ради 
пропозиції щодо: 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 

 

1) переліку природоохоронних об’єктів і 
заходів, фінансування яких передбачається 
здійснювати за рахунок коштів фонду 
охорони навколишнього природного середо-
вища, та обсягів їх фінансування на 2022 рік; 

До  
26 жовтня  
2021 року 

Управління житлово-
комунального 
господарства, 

архітектури та місто-
будування міської ради 

 

2) об’єктів, видатки на будівництво, 
реконструкцію та реставрацію яких 
передбачається здійснювати за рахунок 
бюджету розвитку бюджету Олександрійської 
міської територіальної громади, та обсягів їх 
фінансування на 2022 рік (у тому числі 
співфінансування інвестиційних проектів, 
реалізацію яких передбачається здійснювати у 
2022 році за рахунок коштів державного 
фонду регіонального розвитку); 

До 
 26 жовтня 
2021 року  

Управління житлово -
комунального 
господарства, 
архітектури та 

містобудування міської 
ради, головні 
розпорядники 

бюджетних коштів 

 

3) напрямків використання коштів субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
фінансове забезпечення будівництва, 
реконструкції, ремонту і утримання 
автомобільних доріг загального користування 
місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах 

До  
26 жовтня  
2021 року  

Управління житлово-
комунального 
господарства, 
архітектури та 

містобудування міської 
ради 

7. Здійснити прогнозні розрахунки на 2022 рік 
щодо: 

  

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

До 26 жовтня 
2021 року 

Управління економіки 
міської ради 

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

До 26 жовтня 
2021 року 

Олександрійська ДПІ 
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 26 жовтня 
2021 року 

Управління економіки 
міської ради 

 4) надходжень орендної плати за водні 
об’єкти (їх частини), що надаються в 
користування на умовах оренди; 

До 26 жовтня 
2021 року 

Управління 
приватизації, оренди 

майна та землі міської 
ради 

 5) частини чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств, що 
вилучається до бюджету Олександрійської 
міської територіальної громади (у розрізі 
підприємств); 

До 26 жовтня 
2021 року 

Олександрійська ДПІ 
ГУ ДПС у 

Кіровоградській 
області, управління 

економіки міської ради 
 6) акцизного податку з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів; 

До 26 жовтня 
2021 року 

Олександрійська ДПІ 
ГУ ДПС у 

Кіровоградській 
області, управління 

економіки міської ради 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 

  

7) земельного податку та орендної плати з 
фізичних та юридичних осіб; 

До 26 жовтня 
2021 року 

Олександрійська ДПІ 
ГУ ДПС у 

Кіровоградській 
області, управління 

приватизації, оренди 
майна та землі міської 

ради 

 

8) податку на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки; 

До 26 жовтня 
2021 року 

Олександрійська ДПІ 
ГУ ДПС у 

Кіровоградській 
області 

 

9) транспортного податку з фізичних та 
юридичних осіб; 

До 26 жовтня 
2021 року 

Олександрійська ДПІ 
ГУ ДПС у 

Кіровоградській 
області 

 

10) туристичного збору; До 26 жовтня 
2021 року 

Олександрійська ДПІ 
ГУ ДПС у 

Кіровоградській 
області 

 

11) єдиного податку; До 26 жовтня 
2021 року 

Олександрійська ДПІ 
ГУ ДПС у 

Кіровоградській 
області, управління 

економіки міської ради 

 

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

До 26 жовтня 
2021 року 

Управління дозвільно-
погоджувальних 

процедур та 
адміністративних 

послуг міської ради 

 

13) сум надходжень від відчуження майна, що 
належить до спільної власності територіальної 
громади (у розрізі об’єктів); 

До 26 жовтня 
2021 року 

Управління 
приватизації, оренди 

майна та землі міської 
ради 

 

14) сум надходжень від орендної плати за 
користування майновим комплексом та іншим 
майном, що перебуває у комунальній 
власності громади; 

До 26 жовтня 
2021 року 

Управління 
приватизації, оренди 

майна та землі міської 
ради 

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

До 26 жовтня 
2021 року 

Управління житлово-
комунального 
господарства, 
архітектури та 

містобудування міської 
ради 

  16) сум надходження коштів за договорами 
особистого строкового сервітуту; 

До 26 жовтня 
2021 року 

Управління 
приватизації, оренди 

майна та землі міської 
ради 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 
 17) екологічного податку; До 26 жовтня 

2021 року 
Олександрійська ДПІ 

ГУ ДПС у 
Кіровоградській 

області 
 18) сум надходжень від продажу землі До 26 жовтня 

2021 року 
Управління 

приватизації, оренди 
майна та землі міської 

ради 
8. Для підготовки пояснювальної записки та 

інших матеріалів до проекту рішення міської 
ради про бюджет Олександрійської міської 
територіальної громади на 2022 рік подати 
фінансовому управлінню міської ради: 

 

 

 1) показники витрат бюджету 
Олександрійської міської територіальної 
громади, необхідних на наступні бюджетні 
періоди для завершення інвестиційних 
проектів, по яких подано пропозиції щодо їх 
фінансування у 2022 році, за умови, якщо 
реалізація таких проектів триває більше 
одного бюджетного періоду; перелік 
інвестиційних проектів на 2022-2024 роки; 

До 26 жовтня 
2021 року 

Управління житлово-
комунального 
господарства, 
архітектури та 

містобудування міської 
ради, головні 
розпорядники 

бюджетних коштів 

 2) інформацію про стан економічного і 
соціального розвитку Олександрійської 
територіальної громади у 2021 році і прогноз 
розвитку на 2022 рік; 

До 
 02 листопада 

2021 року 

Управління економіки 
міської ради 

 3) пояснення до проекту бюджету 
Олександрійської міської територіальної 
громади в частині видатків та кредитування 
(подаються до постійної комісії міської ради з 
питань економічної і інвестиційної політики, 
планування, бюджету,  фінансів та соціально-
економічного розвитку) 

У терміни, 
визначені 
постійною 
комісією 

міської ради 

Головні розпорядники 
бюджетних коштів 

9. Опрацювати бюджетні запити головних 
розпорядників коштів, організувати 
проведення нарад з розгляду бюджетних 
запитів та підготувати пропозиції щодо 
включення видатків до проекту бюджету 
Олександрійської міської територіальної 
громади на 2022 рік 

Листопад  
2021 року 

Фінансове управління 
міської ради, головні 

розпорядники 
бюджетних коштів 

10. Підготувати проект рішення виконавчого 
комітету міської ради про схвалення проекту 
бюджету Олександрійської міської 
територіальної громади на 2022 рік 

Грудень  
2021 року 

Фінансове управління 
міської ради 

11. Підготувати проект бюджету Олександрій-
ської міської територіальної громади на 
2022 рік та усі необхідні матеріали, що 
додаються до нього згідно зі статтею 76 
Бюджетного кодексу України, для подання на 
розгляд та затвердження міській раді 

У терміни, 
визначені 

Бюджетним 
кодексом 
України 

Фінансове управління 
міської ради 
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Продовження додатка 
1 2 3 4 

12. Забезпечити розміщення бюджетних запитів 
на 2022-2024 роки на офіційному сайті міської 
ради згідно з вимогами статті 28 Бюджетного 
кодексу України 

Через 3 робочі 
дні після 
подання 

міській раді 
проекту 

рішення про 
бюджет 

Олександрійсь
кої міської 

територіальної 
громади на 

2022 рік 

Головні розпорядники 
бюджетних коштів 

13.  Забезпечити формування мережі 
розпорядників бюджетних коштів та 
одержувачів коштів на 2022 рік відповідно 
вимог наказу Міністерства фінансів України 
від 23 серпня 2012 року № 938 «Про 
затвердження Порядку казначейського 
обслуговування місцевих бюджетів» (із 
змінами) 

Грудень  
2021 року 

Головні розпорядники 
бюджетних коштів 

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету  Сергій ЗАВАЛІЙ 


