
 
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                                 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                        

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від _19.08.2021_ № __362__ 

             м.Покровськ 
 

 

Про організацію роботи щодо формування проєкту бюджету Покровської 

міської територіальної громади на 2022 рік 

 

 

З метою забезпечення якісного складання проєкту бюджету Покровської 

міської територіальної громади на 2022 рік, відповідно до статті 75 Бюджетного 

кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами та доповненнями, 

постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та 

складання проєктів Бюджетної декларації та державного бюджету» (із змінами), 

керуючись статтями 28, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), виконавчий комітет 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити План заходів щодо організації роботи по формуванню 

проєкту бюджету Покровської міської територіальної громади на 2022 рік (далі 

– План заходів), що додається. 

 

2. Виконавцям Плану заходів в межах повноважень забезпечити його 

виконання. 

 

3.  Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 

Департамент фінансово-економічної політики та управління активами 

(Добровольський), контроль - на заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Мілютіна К.С.  

 

 

Міський голова                                                                             Р. Требушкін 

 

 



 

 
                                                                                                              Додаток  

                                                                                                                                                                    до    рішення виконкому 
               від _19.08.2021_ № __362__ 

 

 

 

План заходів 

щодо організації роботи по формуванню проєкту бюджету Покровської міської територіальної громади               

на 2022 рік 

 

№ 

з/п 
Заходи Термін виконання Відповідальні виконавці 

1. Подання Департаменту фінансів Донецької обласної державної 

адміністрації інформації щодо прогнозних показників доходів 

бюджету Покровської міської територіальної громади у розрізі 

платежів, що надходять до бюджету громади, на 2022-2024 роки 

 

 

 

 

 

 

У строк, 

визначений 

Департаментом 

фінансів 

Донецької 

обласної 

державної 

адміністрації 

Департамент фінансово-

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області,                  

ГУ ДПС у Донецькій 

області,   Міськрайонне  

управління         у 

Покровському районі та        

м. Мирноград  Головного 

управління 

Держгеокадастру у  

Донецької області, 

Управління Державної 

казначейської служби 

України у м. Покровську 

Донецької області  

2. Проведення роботи по коригуванню фактичних надходжень Протягом року Департамент фінансово-



податку на доходи фізичних осіб за 2020 рік у зв’язку зі зміною 

місцезнаходження суб’єктів господарювання з подальшим 

наданням відповідної інформації Департаменту фінансів 

Донецької обласної державної адміністрації  

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області 

3. Здійснення прогнозних розрахунків показників дохідної та 

видаткової частини місцевого бюджету на 2022 рік на підставі 

макропоказників економічного і соціального розвитку України 

та з урахуванням основних прогнозних показників економічного 

і соціального розвитку Покровської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки, схвалених у встановленому порядку 

Серпень-вересень 

Департамент фінансово-

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області 

4. Проведення роботи щодо визначення обсягів міжбюджетних 

трансфертів, які планується передати іншим місцевим 

бюджетам, та укладання договорів про передачу коштів між 

місцевими бюджетами у вигляді міжбюджетних трансфертів на 

здійснення окремих видатків для врахування їх при формуванні 

проєктів відповідних місцевих бюджетів    

Після визначення 

прогнозних 

показників 

дохідної та 

видаткової 

частини 

відповідних 

місцевих 

бюджетів на 2022 

рік 

Департамент фінансово-

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області 

5.  Аналіз розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних 

трансфертів, методики їх визначення, організаційно-

методологічних вимог та інших показників щодо складання 

проєктів місцевих бюджетів на 2022 рік, доведених 

Міністерством фінансів України 

Після отримання 

від Міністерства 

фінансів України 

показників на 

2022 рік 

Департамент фінансово-

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області 

6. Проведення з Міністерством фінансів України роботи стосовно 

достовірності розрахунків при визначенні на плановий рік: 

     обсягів базової та реверсної дотації при здійсненні 

горизонтального вирівнювання податкоспроможності місцевих 

бюджетів; 

     показників, на підставі яких визначаються обсяги освітньої 

субвенції, а також інших міжбюджетних трансфертів з 

До прийняття 

Закону України 

«Про Державний 

бюджет на 2022 

рік» в другому 

читанні, а також за 

умови внесення 

Департамент фінансово-

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області 



державного бюджету місцевим бюджетам  (за необхідності) протягом 

відповідного 

бюджетного 

періоду змін до 

нього в частині 

міжбюджетних 

трансфертів 

7. Забезпечення, у разі необхідності, підготовки зауважень та 

пропозицій до проєкту Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2022 рік» і обсягів міжбюджетних трансфертів та 

надання їх Кабінету Міністрів України, Міністерству фінансів 

України, іншим центральним органам виконавчої влади, 

Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, 

профільним комітетам Верховної Ради України, народним 

депутатам України  

До прийняття 

Закону України 

«Про Державний 

бюджет України 

на 2022 рік» у 

другому читанні 

Департамент фінансово-

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області, 

Покровська міська рада 

Донецької області 

8. Розроблення та доведення до розпорядників  та одержувачів 

бюджетних коштів  інструкції з підготовки бюджетних запитів 

до проєкту місцевого бюджету на 2022 рік з урахуванням 

типової форми бюджетних запитів, визначеної Міністерством 

фінансів України, та особливостей складання проєктів  місцевих 

бюджетів, граничних обсягів видатків, а також з урахуванням 

включення заходів, що мають ініціативний характер та/або 

забезпечують протягом декількох років виконання програм 

(проєктів) до проєкту Програми економічного і соціального 

розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької 

області на 2022 рік  

Вересень 

Департамент фінансово-

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області 

9. Підготовка та подання Департаменту фінансово-економічної 

політики та управління активами Покровської міської ради 

Донецької області бюджетних запитів на підставі планів 

діяльності на середньостроковий період, інструкції з підготовки 

бюджетних запитів, граничних обсягів видатків з відповідними 

обґрунтуванням та поясненнями, з переліком централізованих 

У строк, 

визначений 

Департаментом 

фінансово-

економічної 

політики та 

Розпорядники  та 

одержувачі бюджетних 

коштів 



заходів та програм, фінансування яких здійснюватиметься з 

місцевого бюджету  

управління 

активами 

Покровської 

міської ради 

Донецької області 

10. Аналіз бюджетних запитів, поданих розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності 

меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності 

використання бюджетних коштів та опрацювання їх спільно з 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів                

(за необхідності) для підготовки пропозицій щодо включення 

видатків до проєкту місцевого бюджету на 2022 рік перед 

поданням його на розгляд міській раді  

У строк, 

визначений 

Департаментом 

фінансово-

економічної 

політики та 

управління 

активами 

Покровської 

міської ради 

Донецької області 

Департамент фінансово-

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

Донецької області, 

розпорядники  та 

одержувачі бюджетних 

коштів 

11. Проведення погоджувальних нарад з розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів щодо показників проєкту 

місцевого бюджету на 2022 рік (за необхідності)  

За окремим 

графіком, 

визначеним 

Департаментом 

фінансово-

економічної 

політики та 

управління 

активами 

Покровської 

міської ради 

Донецької області 

Департамент фінансово-

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

12. Узагальнення та підготовка для розгляду міською радою 

пропозицій щодо включення показників доходів та видатків до 

проєкту місцевого бюджету на 2022 рік 

У термін, 

узгоджений з 

міською радою 

Департамент фінансово-

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 



13. Подання пропозицій про включення до проєкту Програми 

економічного і соціального розвитку Покровської міської 

територіальної громади Донецької області на 2022 рік заходів 

(об’єктів), фінансування яких пропонується здійснювати за 

рахунок коштів місцевого бюджету, за попереднім погодженням 

їх з Департаментом фінансово-економічної політики та 

управління активами Покровської міської ради Донецької 

області  

З урахуванням 

термінів 

затвердження 

Програми 

економічного і 

соціального 

розвитку 

Покровської 

міської 

територіальної 

громади 

Донецької області 

на 2022 рік 

Розпорядники  та 

одержувачі бюджетних 

коштів, Департамент 

фінансово-економічної 

політики та управління 

активами Покровської 

міської ради 

14.  Підготовка проєкту місцевого бюджету на 2022 рік з 

пояснювальною запискою щодо обґрунтування показників 

доходів та видатків, які включені до зазначеного проєкту   

У термін, 

визначений 

чинним 

законодавством 

Департамент фінансово-

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

15. Оприлюднення проєкту місцевого бюджету на 2022 рік з 

додатками на офіційному вебсайті Покровської міської ради 

Донецької області (з додержанням вимог Закону України «Про 

доступ до публічної інформації»)  

У термін, 

визначений 

Законом України 

«Про доступ до 

публічної 

інформації» 

Департамент фінансово-

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

16. Підготовка проєкту місцевого бюджету на 2022 рік та подання 

його для розгляду та схвалення на засіданні виконавчим 

комітетом міської ради 

Згідно з планом 

проведення 

засідання 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Департамент фінансово-

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

17. Доопрацювання проєкту місцевого бюджету на 2022 рік за 

результатами його розгляду на засіданні виконавчого комітету 

міської ради (за необхідності) та оприлюднення на офіційному 

У термін, 

визначений 

чинним 

Департамент фінансово-

економічної політики та 

управління активами 



вебсайті Покровської міської ради Донецької області    законодавством Покровської міської ради 

18. Розміщення бюджетних запитів на офіційних вебсайтах 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів (або 

оприлюднення їх в інший спосіб відповідно до Закону України 

«Про доступ до публічної інформації») 

У термін, 

визначений 

чинним 

законодавством 

Розпорядники  та 

одержувачі бюджетних 

коштів 

19. Підготовка проєкту рішення міської ради «Про бюджет 

Покровської міської територіальної громади на 2022 рік» для 

прийняття його в установленому порядку 
До 25 грудня 

Департамент фінансово-

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

20.  Оприлюднення рішення міської ради «Про бюджет Покровської 

міської територіальної громади на 2022 рік» на офіційному вебсайті 

Покровської міської ради Донецької області та опублікування 

його в Покровській регіональній масовій газеті «Маяк» 

У десятиденний 

строк з дня його 

прийняття 

Департамент фінансово-

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

21. Підготовка проєкту рішення міської ради щодо внесення змін до 

місцевого бюджету на 2022 рік в частині приведення обсягів 

міжбюджетних трансфертів у відповідність із Законом України 

«Про Державний бюджет України на 2022 рік» (у разі 

затвердження місцевого бюджету на 2022 рік до офіційного 

опублікування Закону України «Про Державний бюджет 

України на 2022 рік», за необхідності) 

У двотижневий 

строк з дня 

офіційного 

опублікування 

Закону України 

«Про Державний 

бюджет України 

на 2022 рік» 

Департамент фінансово-

економічної політики та 

управління активами 

Покровської міської ради 

 

 

Керуючий справами виконкому міської ради                                                                                                А. Жук 

 

План заходів щодо організації роботи по формуванню бюджету Покровської міської територіальної громади на        

2022 рік підготовлено Департаментом фінансово-економічної політики та управління активами Покровської міської 

ради Донецької області 

 

 

Директор Департаменту фінансово-економічної політики  

та управління активами Покровської міської ради Донецької області                О. Добровольський      


