
ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішенням виконавчого 
комітету Софіївської селищної 
ради 

від 20.09.2021  № 113 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ  
з підготовки проєкту бюджету Софіївської селищної територіальної громади на 2022 рік 

 
 

№ 

з/п Зміст заходів   Виконавці 
Строк 

виконання 
 

1. Надати до фінансового відділу селищної ради 
очікуванні у 2021 році та прогнозні показники 
економічного і соціального розвитку регіону на 2022 рік 
та пояснювальну записку до них з урахуванням оцінки 
досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної 
сфери, впливу зовнішніх факторів, очікуваних тенденцій 
та їх зміни у перспективі.  

Відділ освіти виконавчого 
комітету селищної ради; 
 

відділ культури, туризму, 
молоді та спорту виконавчого 
комітету селищної ради; 
 

відділ проектного менеджменту, 
інвестицій та цифрової 
трансформації; 
 

відділ контролю за 
додержанням законодавства про 
працю, оподаткування та 
регулювання земельних 
відносин; 

 

До 27 вересня 
2021 року 



 

№ 

з/п Зміст заходів   Виконавці 
Строк 

виконання 
 

відділ містобудування, 
архітектури, будівництва та 
благоустрою території; 
 

відділ розвитку соціальної 
сфери; 
 

відділ у справах дітей; 

 

фінансово-економічний відділ 
виконавчого комітету селищної 
ради 

2.        Надати до фінансового відділу селищної ради 
прогнозні показники надходжень до бюджету 
Софіївської селищної територіальної громади у розрізі 
платежів з детальним обгрунтуванням. 

Головне управління ДПС у 
Дніпропетровській області (за 
згодою); 
Софіївське ДПІ ГУДПС у 
Дніпропетровській області (за 
згодою) 

До 27 вересня 
2021 року 

3. Надати до фінансового відділу селищної ради 
прогнозні показники надходжень до бюджету селищної 
територіальної громади у 2022 році з детальними 
обґрунтуваннями власних надходжень бюджетних 
установ. 

Структурні підрозділи 
виконавчого комітету селищної 
ради – головні розпорядники 
коштів бюджету селищної 
територіальної громади 

До 08 жовтня 
2021 року 

4. Надати до фінансового відділу селищної ради 
прогнозні показники надходжень на 2022 рік з 
детальним обґрунтуванням: 

  

4.1. 

 

коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського 
і лісогосподарського виробництва у розрізі відповідних 
підприємств та з обгрунтуванням розрахунків; 

Відділ контролю за 
додержанням законодавства про 
працю, оподаткування та 

До 27 вересня 
2021 року 



 

№ 

з/п Зміст заходів   Виконавці 
Строк 

виконання 
 

регулювання земельних 
відносин виконавчого комітету 
селищної ради; 
 

відділ Держземагенства у 
Софіївському районі (за згодою) 

4.2. орендної плати за водні об’єкти (їх частини). 
 

Відділ контролю за 
додержанням законодавства про 
працю, оподаткування та 
регулювання земельних 
відносин виконавчого комітету 
селищної ради; 
 

Софіївське міжрайонне 
управління водного 
господарства (за згодою) 

До 27 вересня 
2021 року 

5. Проведення з департаментом фінансів 
облдержадміністрації роботи стосовно достовірності 
розрахунків при визначенні на плановий рік обсягів 
базової та реверсної дотацій при здійсненні 
горизонтального вирівнювання податкоспроможності 
місцевих бюджетів.  

 

Фінансовий відділ селищної 
ради 

До прийняття 
Закону України 

«Про 
Державний 

бюджет України 
на 2022 рік» в 

другому читанні 
6.         Забезпечити у разі потреби підготовки зауважень та 

пропозицій виконавчого комітету селищної ради до 

проєкту Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2022 рік» і обсягів міжбюджетних 
трансфертів та надання їх до департаменту фінансів 
облдержадміністрації, структурних підрозділів 

Фінансовий відділ селищної 
ради; 

 

структурні підрозділи 
виконавчого комітету селищної 
ради 

До прийняття 
Закону України 

«Про 
Державний 

бюджет України 
на 2022 рік» в 



 

№ 

з/п Зміст заходів   Виконавці 
Строк 

виконання 
 

облдержадміністрації, інших центральних органів 
виконавчої влади, народним депутатам України. 

другому читанні 

7.         Забезпечити надання інформації департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації щодо базових 
мережевих показників установ освіти, з урахуванням 
яких здійснюються розрахунки обсягів міжбюджетних 
трансфертів по відповідній галузі. 

Відділ освіти виконавчого 
комітету селищної ради 

У встановлений 
департаментом 
освіти і науки 

облдержадмініс
трації термін 

8.        Забезпечити аналіз розрахункових показників 
цільових субвенцій з державного бюджету, методики їх 
визначення на 2022 рік після доведення їх обсягів 
Міністерством фінансів України і департаментом 
фінансів облдержадміністрації та опрацювати з 
відповідними галузевими структурними підрозділами 
облдержадміністрації. 

Фінансовий відділ селищної 
ради; 

 

фінансово-економічний відділ 
виконавчого комітету селищної 
ради; 
 

відділ освіти виконавчого 
комітету селищної ради 

У триденний 
термін після 
доведення 

Міністерством 
фінансів 
України і 

департаментом 
фінансів 

облдержадмініс
трації 

9.        Керуючись статтями 34, 75 Бюджетного кодексу 
України, довести до головних розпорядників коштів 
бюджету селищної територіальної громади орієнтовеі 
обсяги видатків загального фонду бюджету громади на 
2022 рік, виходячи з прогнозу фінансових ресурсів. 

Фінансовий відділ селищної 
ради 

До 05 жовтня 
2021 року 

10.       Забезпечити моніторинг регіональних програм у 
відповідних галузях з метою упорядкування та оптимізації 
їх основних завдань та заходів, підвищення ефективності 
та результативності їх реалізації.  
       У разі потреби фінансування у 2022 році видатків, які 
здійснюються відповідно до регіональних програм, термін 
дії яких закінчується у 2021 році, вжити заходів щодо 
внесення відповідних змін для продовження їх дії або 

Структурні підрозділи селищної 
ради - головні розпорядники 
коштів бюджету селищної 
територіальної громади;  

 

Софіївська селищна рада (за 
згодою) 

До 05 жовтня 
2021 року 



 

№ 

з/п Зміст заходів   Виконавці 
Строк 

виконання 
 

затвердження нових програм. 
11.      Опрацювати спільно із комунальним закладом «Центр 

надання соціальних послуг», що фінансується за рахунок 
коштів бюджету селищної територіальної громади, в 
якому особи перебувають на повному державному 
утриманні – інформацію щодо прогнозних обсягів на 2022 
рік коштів, що підлягають перерахуванню до КЗ «ЦНСП» 

Пенсійним фондом України. 

Фінансово-економічний відділ 
виконавчого комітету селищної 
ради; 
 

відділ розвитку соціальної 
сфери виконавчого комітету 
селищної ради 

До 05 жовтня 
2021 року 

12.         Здійснити моніторинг та визначити заходи щодо 
упорядкування та оптимізації мережі, штатної чисельності 
та контингентів підопічних бюджетних установ 
соціально-культурної сфери, які утримуються за рахунок 
коштів бюджету селищної територіальної громади, з 
урахуванням реформ у відповідній галузі. 

Структурні підрозділи селищної 
ради - головні розпорядники 
коштів бюджету селищної 
територіальної громади 

До 05 жовтня 
2021 року у 

13.         Підготувати та надати до фінансового відділу 
селищної ради розрахункові показники на 2022 рік обсягів 
фінансових ресурсів, необхідних для функціонування 
мережі установ та закладів відповідної галузі з 
урахуванням здійснених заходів щодо економного та 
ефективного витрачання коштів, а також доведених 
основних підходів та вимог під час розрахунків обсягів 
видатків, зокрема соціально захищеного спрямування. 

Структурні підрозділи селищної 
ради - головні розпорядники 
коштів бюджету селищної 
територіальної громади 

До 15 жовтня 
2021 року 

14.         Під час складання бюджетних запитів врахувати, 
що на 2022 рік не передбачається надання субвенції з 
державного бюджету на здійснення підтримки окремих 
закладів та заходів у системі охорони здоров’я, оскільки 
зазначену субвенцію у 2021 році надано для підтримки 
реалізації заходів реформи фінансування системи 
охорони здоров’я на перехідний період запровадження 
програми медичних гарантій. 

Фінансово-економічний відділ 
виконавчого комітету селищної 
ради 

До 05 жовтня 
2021 року у 



 

№ 

з/п Зміст заходів   Виконавці 
Строк 

виконання 
 

           Опрацювати з департаментом охорони здоров’я 

облдержадміністрації пропозиції щодо формування на 
2022 рік Програми державних гарантій медичного 
обслуговування населення та внесення змін до чинного 
законодавства з метою реалізації заходів реформи 
фінансування системи охорони здоров’я, у тому числі 
питання забезпечення фінансовим ресурсом на 
наступний рік закладів, які утримувались у 2021 році за 
рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення підтримки окремих закладів та 
заходів у системі охорони здоров’я. 

15.           При підготовці бюджетних запитів на 2022 рік:  
 

  

15.1. забезпечити дотримання кількісних та вартісних 
показників, що впливають на розрахунковий обсяг 
видатків, а також відповідність включених до запиту 
бюджетних установ селищного підпорядкування 
вимогам статті 90 Бюджетного кодексу України; 

Структурні підрозділи селищної 
ради - головні розпорядники 
коштів бюджету селищної 
територіальної громади 

До 05 жовтня 
2021 року 

15.2. забезпечити включення результативних показників 
бюджетних програм, розмежованих за статтю з метою 
забезпечення  гендерної рівності; 

Структурні підрозділи селищної 
ради - головні розпорядники 
коштів бюджету селищної 
територіальної громади  

До 05 жовтня 
2021 року 

15.3. планування та прогнозування видатків з урахуванням 
результатів оцінки ефективності бюджетних програм, 
проведеної з урахуванням методичних рекомендацій 
щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних 
програм, встановлених Міністерством фінансів України, 
та висновків за результатами контрольних заходів, 
проведених органами, уповноваженими на здійснення 
контролю за дотриманням бюджетного законодавства; 
 

Структурні підрозділи селищної 
ради - головні розпорядники 
коштів бюджету селищної 
територіальної громади 

До 05 жовтня 
2021 року 



 

№ 

з/п Зміст заходів   Виконавці 
Строк 

виконання 
 

15.4. врахувати комплекс організаційних заходів з 
енергозбереження та підвищення енергоефективності, у 
тому числі стосовно повного оснащення бюджетних 
установ сучасними засобами обліку енергоносіїв та 
впровадження механізму енергосервісу; 

Структурні підрозділи селищної 
ради - головні розпорядники 
коштів бюджету селищної 
територіальної громади  

До 05 жовтня 
2021 року 

15.5. під час визначення видатків бюджету розвитку 
визначити пріоритетні напрями та включати насамперед 
об’єкти, по яких є затверджена проєктно-кошторисна 
документація на виконання робіт, та об’єкти, по яких 
необхідно здійснювати роботи аварійного або 
невідкладного характеру. 

Структурні підрозділи селищної 
ради - головні розпорядники 
коштів бюджету селищної 
територіальної громади  

До 05 жовтня 
2021 року 

16.        Підготувати та надати до фінансового відділу 
селищної ради бюджетні запити разом із пояснювальною 
запискою, сформовані з урахуванням рішення 
виконавчого комітету селищної ради від 20 серпня 2021 
року № 101 «Про схвалення прогнозу бюджету 
Софіївської селищної територіальної громади на 2022-

2024 роки», планів діяльності головних розпорядників 
коштів бюджету селищної територіальної громади на 
середньостроковий період, інструкції з підготовки 
бюджетних запитів, орієнтовних обсягів видатків на 
2022 рік, з відповідними аналітичними розрахунковими 
таблицями, обґрунтуваннями та поясненнями щодо 
потреби у коштах на утримання установ селищного 
підпорядкування, реалізацію галузевих програм та 
заходів тощо. 

Структурні підрозділи селищної 
ради - головні розпорядники 
коштів бюджету селищної 
територіальної громади  

До 15 жовтня 
2021 року 

17.        Забезпечити формування переліків інвестиційних 
проєктів, видатки на які у 2022 році та наступні за 
плановим два бюджетні періоди будуть проводитися за 
рахунок коштів бюджету розвитку бюджету селищної 
територіальної громади. 
Під час формування вказаних переліків забезпечити: 

Відділ освіти виконавчого 
комітету селищної ради; 
 

 

 

До 08 жовтня 
2021 року  



 

№ 

з/п Зміст заходів   Виконавці 
Строк 

виконання 
 

концентрацію фінансового ресурсу на реалізації 
пріоритетних інвестиційних проєктів, які 
забезпечуються згідно з додатком 10 до прогнозу 
бюджету Софіївської селищної територіальної громади 
на 2022-2024 роки, схваленого рішенням виконавчого 
комітету селищної ради від 20 серпня 2021 року № 101; 

першочергове спрямування коштів на завершення 
розпочатих об’єктів будівництва та об’єктів з високою 
будівельною готовністю з метою їх впровадження у 
2022 році; 
співфінансування в достатньому обсязі інвестиційних 
програм та проєктів регіонального розвитку, реалізація 
яких здійснюється із залученням коштів Державного 
фонду регіонального розвитку. 

Сформований перелік інвестиційних проектів, погоджених 

із заступником селищного голови надати до фінансового 
відділу селищної ради. 

відділ культури, туризму, 
молоді та спорту виконавчого 
комітету селищної ради; 
 

відділ проектного менеджменту, 
інвестицій та цифрової 
трансформації; 
 

відділ містобудування, 
архітектури, будівництва та 
благоустрою території; 
 

фінансово-економічний відділ 
виконавчого комітету селищної 
ради 

18.         Провести аналіз розрахункових показників на 
2022 рік, поданих головними розпорядниками коштів 
бюджету селищної територіальної громади, узагальнити 
їх та підготувати згідно з вимогами чинного 
законодавства попередній проєкт бюджету Софіївської 
селищної територіальної громади на 2022 рік для 
подання його на розгляд до виконавчого комітету 
селищної ради. 

 

Фінансовий відділ селищної 
ради 

До 25 жовтня 
2021 року 

 

 

19.         Взяти участь разом з головними розпорядниками 
коштів бюджету селищної територіальної громади у 
семінарах, нарадах з депутатами Софіївської селищної 
ради, представниками громадськості, іншими 
учасниками бюджетного процесу щодо особливостей 

Фінансовий відділ селищної 
ради; 

 
структурні підрозділи селищної 
ради - головні розпорядники 

Листопад               
2021 року  



 

№ 

з/п Зміст заходів   Виконавці 
Строк 

виконання 
 

формування бюджету селищної територіальної громади 
на 2022 рік.  

коштів бюджету селищної 
територіальної громади 

20.        Підготувати проєкт рішення виконавчого комітету 
селищної ради про схвалення проєкту рішення 
Софіївської селищної ради про бюджет селищної 
територіальної громади на 2022 рік. 

Фінансовий відділ селищної 
ради 

У додатково 
визначені 
терміни  

21.         Після схвалення виконавчим комітетом селищної 
ради проєкту рішення про бюджет селищної 
територіальної громади на 2022 рік подати його на 
розгляд до Софіївської селищної ради. 

Фінансовий відділ селищної 
ради 

До 01 грудня 

2021 року 

 

22.         Забезпечити оприлюднення рішення про бюджет 
Софіївської селищної територіальної громади на 2022 
рік у засобах масової інформації. 

Фінансовий відділ селищної 
ради 

Не пізніше через 
десять днів з дня 

прийняття 
рішення 

23.         Забезпечити формування мережі розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів 
на 2022 рік відповідно до статті 90 Бюджетного кодексу 
України та вимог наказу Міністерства фінансів України 
від 23 серпня 2012 року № 938 “Про затвердження 
Порядку казначейського обслуговування місцевих 
бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

12 вересня 2012 року за № 1569/21881 (із змінами). 

Структурні підрозділи селищної 
ради - головні розпорядники 
коштів бюджету селищної 
територіальної громади 

До 15 грудня 

2021 року 

 

 

 

Начальник фінансового відділу         Лариса ПРИХОДЬКО 


