
 
 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
від 22 червня 2021 року              м. Біла Церква                      № 422 

 

Про затвердження плану заходів щодо складання прогнозу 

бюджету Білоцерківської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки та проєкту бюджету Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2022 рік   

 

Розглянувши пояснювальну записку управління фінансів Білоцерківської міської ради 

від 11 червня 2021 р № 126, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись частиною 

1 статті 52 та частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та з метою забезпечення послідовності бюджетного процесу при підготовці проєкту бюджету 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік та прогнозу на 2022-2024 роки, 

виконавчий комітет міської ради вирішив: 

1. Затвердити план заходів щодо складання прогнозу бюджету Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки згідно додатку 1. 

2. Затвердити план заходів щодо складання проєкту бюджету Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2022 рік згідно додатку 2. 

3. Начальникам структурних підрозділів Білоцерківської міської ради – головним 

розпорядникам бюджетних коштів забезпечити неухильне виконання затверджених Планів 

заходів. 

4. Управлінню фінансів Білоцерківської міської ради забезпечити своєчасне складання 

прогнозу бюджету та проєкту бюджету у порядку, визначеному чинним законодавством. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника міського голови 

Новогребельську І.В.  

 

 

Міський голова                                               Геннадій ДИКИЙ             



Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

від 22. 06. 2021 року   № 422  

ПЛАН 

заходів щодо складання прогнозу бюджету Білоцерківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки 

№ 

п/п Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання  

1 Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-

методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених 

Міністерством фінансів України 

Управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

після отримання з 

Міністерства 

фінансів України 

2 Здійснення аналізу виконання бюджету Білоцерківської міської 

територіальної громади у попередніх та поточному бюджетних періодах, 

виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частини бюджету 

Управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

червень 2021 р 

3 Надання управлінню фінансів Білоцерківської міської ради основних 

прогнозних показників економічного і соціального розвитку Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки 

Управління економіки 

Білоцерківської міської ради 

червень 2021 р 

4 Надання управлінню фінансів Білоцерківської міської ради інформації щодо 

чисельності населення 

Управління економіки 

Білоцерківської міської ради 

червень 2021 р 

5 Надання управлінню фінансів Білоцерківської міської ради інформації щодо 

прогнозних показників податкових надходжень, справляння яких адмініструє 

Державна податкова служба, до бюджету Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 

Головне управління ДПС у 

Київській області ( за 

згодою) 

червень 2021 р 

6 Підготовка та надання управлінню фінансів Білоцерківської міської ради 

прогнозу неподаткових надходжень до бюджету Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки, в т.ч.:  
  

червень 2021 р 
   - плата за надання адміністративних послуг Управління 

адміністративних послуг 

Білоцерківської міської ради 

   - надходження від орендної плати за користування майном, що перебуває у 

комунальній власності 

Управління комунальної 

власності та концесії 

Білоцерківської міської ради 
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   - орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що надаються в користування 

на умовах оренди місцевими радами 

Управління регулювання 

земельних відносин 

Білоцерківської міської ради 

   - кошти від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва 

Відділ Держгеокадастру в 

м. Біла Церква Київської 

області ( за згодою) 

  
 - концесійні платежі щодо об’єктів комунальної власності 

ТОВ "Білоцерківвода" (за 

згодою) 

  
 - інші неподаткові надходження 

Управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

  
 - власні надходження бюджетних установ 

Головні розпорядники 

бюджетних коштів 

7 Підготовка та надання управлінню фінансів Білоцерківської міської ради 

прогнозу надходжень доходів від операцій з капіталом до бюджету 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки: 

  

червень 2021 р 

  

 - кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності 

Управління комунальної 

власності та концесії 

Білоцерківської міської ради 

  
 - кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у комунальній власності 

Управління регулювання 

земельних відносин 

Білоцерківської міської ради 

8 
Підготовка та надання управлінню фінансів Білоцерківської міської ради 

прогнозу надходжень до цільового фонду Білоцерківської міської ради 

Управління містобудування 

та архітектури 

Білоцерківської міської ради 

червень 2021 р 

9 Прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету, визначення обсягів 

фінансування, повернення кредитів та орієнтовних граничних показників 

видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на 

середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального 

розвитку України та громади 

Управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

червень 2021 р 

10 Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів 

інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних 

граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на 

середньостроковий період з урахуванням гендерних потреб та задоволення 

гендерних інтересів 

Управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

до 01 липня 2021 р 
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11 Надання головними розпорядниками бюджетних коштів управлінню 

фінансів Білоцерківської міської ради пропозицій до прогнозу бюджету 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки  

Головні розпорядники 

бюджетних коштів 

до  15 липня 2021 р 

12 Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів 

пропозицій до прогнозу бюджету Білоцерківської міської територіальної 

громади 

Управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

до  20 липня 2021 р 

13 Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних 

коштів, щодо узгодження показників прогнозу бюджету Білоцерківської 

міської територіальної громади 

Управління фінансів 

Білоцерківської міської ради, 

головні розпорядники 

бюджетних коштів 

до  25 липня 2021 р 

14 Подання інформації, що міститься в наданих головними розпорядниками 

коштів місцевого бюджету пропозиціях до прогнозу  бюджету  

Білоцерківської міської територіальної громади IAC "LOGICA" 

Головні розпорядники 

бюджетних коштів, 

управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

до  31 липня 2021 р 

15 Складання  прогнозу бюджету Білоцерківської міської територіальної 

громади та подання на розгляд  виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради 

Управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

до 15 серпня 2021 р 

16 Розгляд та схвалення прогнозу бюджету Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 

Виконавчий комітет 

Білоцерківської міської ради 

до 01 вересня 2021 р 

17 Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки постійними комісіями міської 

ради у порядку, визначеному міською радою 

Головні розпорядники 

бюджетних коштів, 

управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

до прийняття 

рішення 

18 Подання прогнозу бюджету Білоцерківської міської територіальної громади 

на розгляд міської ради 

Виконавчий комітет 

Білоцерківської міської ради 

до 06 вересня 2021 р 

19 Подання інформації до Міністерства фінансів України, що міститься в 

прогнозі   бюджету  Білоцерківської міської територіальної громади на 2022-

2024 роки через IAC "LOGICA" 

Управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

до 30 вересня 2021 р 

 

 

Перший заступник міського голови         Інна НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА 



Додаток 2  

до рішення виконавчого комітету 

міської ради  

від 22. 06. 2021 року   № 422  

 

ПЛАН 

заходів щодо складання  проєкту бюджету Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік 

№ 

п/п Заходи Відповідальні за виконання Термін виконання  

1 Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей 

складання розрахунків до проєкту місцевого бюджету та прогнозних 

обсягів міжбюджетних трансфертів отриманих з Міністерства фінансів 

України та департаменту фінансів Київської облдержадміністрації 

Управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

після отримання з 

Міністерства фінансів 

України та департаменту 

фінансів КОДА 

2 Формування доходної частини бюджету на базі затвердженого прогнозу з 

урахуванням уточнених розрахункових показників доходів та змін 

відповідно до законодавства 

Управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

вересень-листопад 2021 р 

3 Надання уточненої інформації щодо очікуваних показників виконання 

програми економічного і соціального розвитку в 2021 році, а також щодо 

основних показників програми на 2022 рік в цілому та в розрізі основних 

галузей економіки і соціальної сфери 

Управління економіки 

Білоцерківської міської ради 
листопад 2021 р 

4 Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів:     

   - інструкції з підготовки бюджетних запитів Управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

серпень-вересень 2021 р 

   -уточнених граничних обсягів показників видатків місцевого бюджету та 

надання кредитів з місцевого бюджету   

Управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

серпень-вересень 2021 р 

5 Підготовка головними розпорядниками бюджетних запитів та розрахунків 

до них  

Головні розпорядники 

бюджетних коштів 

вересень-жовтень 2021 р 

6 Подання головними розпорядниками бюджетних запитів до проєкту 

бюджету Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік та 

пояснювальної записки до них 

Головні розпорядники 

бюджетних коштів 

жовтень 2021 р 

7 Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних 

розпорядників бюджетних коштів та прийняття рішення щодо включення 

їх до проєкту місцевого бюджету 

Управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

жовтень-листопад 2021 р 
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8 Узгодження пропозицій по проєкту бюджету Білоцерківської міської 

територіальної громади  з головними розпорядниками бюджетних коштів 

Управління фінансів 

Білоцерківської міської ради, 

головні розпорядники 

бюджетних коштів 

листопад 2021 р 

9 Подання інформації, що міститься в бюджетних запитах головних 

розпорядників бюджетних коштів через IAC "LOGICA" 

Головні розпорядники 

бюджетних коштів, 

управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

до 31 грудня 2021 р. 

10 Підготовка проєкту рішення "Про бюджет Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2022 рік"  

Управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

листопад 2021 р 

11 Подання проєкту рішення "Про бюджет Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2022 рік" виконавчим комітетом 

Білоцерківської міської ради 

Виконавчий комітет 

Білоцерківської міської ради 

листопад 2021 р 

12 Підготовка та проведення громадських (бюджетних) слухань Управління економіки 

Білоцерківської міської ради, 

управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

листопад 2021 р 

13 Подання інформації, що міститься в проєкті рішення про місцевий 

бюджет через IAC "LOGICA" 

Управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

до 31 грудня 2021 р. 

14 Оприлюднення проекту рішення про бюджет Білоцерківської міської 

територіальної громади, схваленого виконавчим комітетом 

Білоцерківської міської ради 

Виконавчий комітет 

Білоцерківської міської ради, 

управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

за 14 календарних днів 

до дати його розгляду 
15 Направлення проєкту рішення про бюджет Білоцерківської міської 

територіальної громади до міської ради 

16 Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх 

в іншій спосіб 

Головні розпорядники 

бюджетних коштів 

грудень 2021 р 

17 Доопрацювання проєкту рішення міської ради про  бюджет 

Білоцерківської міської територіальної громади з урахуванням показників 

обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проєкті державного 

бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні 

Управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

грудень 2021 р 

18 Розгляд проєкту рішення  "Про бюджет Білоцерківської міської 

територіальної громадина 2022 рік"  депутатськими комісіями міської 

ради 

Управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

грудень 2021 р 



3 

Продовження додатка 2 

19 Розгляд проєкту рішення  "Про бюджет Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2022 рік" на сесії міської ради 

Управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

до 25 грудня 2021 р 

20 Інформування щодо затвердження міською радою рішення про   бюджет  

Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік через IAC 

"LOGICA" 

Управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

В одноденний строк 

після прийняття рішення 

21 Подання інформації, що міститься в затвердженому міською радою 

рішенні про   бюджет Білоцерківської міської територіальної громади 

через IAC "LOGICA" 

Управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

до 31 січня 2022 р 

22 Оприлюднення рішення міської ради "Про бюджет Білоцерківської 

міської територіальної громади на 2022 рік"  у засобах масової інформації 

Управління фінансів 

Білоцерківської міської ради 

не пізніше 10 днів з дня 

прийняття рішення 

 

 

Перший заступник міського голови           Інна НОВОГРЕБЕЛЬСЬКА 


