
 
У К Р А Ї Н А 

 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

05 серпня 2021 року м. Корюківка № 325    

 

Про заходи щодо складання прогнозу 

бюджету Корюківської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 
      

З метою забезпечення формування прогнозу бюджету Корюківської 

міської територіальної громади на середньостроковий період відповідно до 

положень ст.ст. 75, 75-1, 115 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

 

виконком міської ради вирішив: 

  

1. Затвердити План заходів щодо складання в 2021 році прогнозу бюджету 

Корюківської міської територіальної громади на 2022-2024 роки (далі – План), 

що додається. 

 

2. Відповідальним виконавцям забезпечити неухильне вжиття заходів, 

передбачених Планом. 

 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської 

ради з питань власності, бюджету, соціально-економічного та культурного 

розвитку. 

 

 

Міський голова                                                                                   Р.АХМЕДОВ 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету  

Корюківської міської ради  

від 05.08.2021 року № 325 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо складання в 2021 році прогнозу бюджету Корюківської міської територіальної громади  

на 2022 – 2024 роки 

 

№ 

п/п 

Зміст заходу Термін виконання Відповідні виконавці 

1. Доведення до головних розпорядників коштів 

міського бюджету організаційно-методологічних 

засад підготовки пропозицій до прогнозу міського 

бюджету на 2022-2024 роки 

Серпень Фінансовий відділ 

Корюківської міської ради 

2. Розроблення та доведення до головних розпорядників 

бюджетних коштів міського бюджету інструкції з 

підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та 

орієнтовних граничних показників видатків та 

надання кредитів з бюджету на середньостроковий 

період 

Серпень Фінансовий відділ 

Корюківської міської ради 

3. Надання фінансовому відділу Корюківської міської 

ради очікуваних у 2021 році та прогнозних на 2022-

2024 роки: 

  

3.1. - коштів від продажу земельних ділянок в розрізі 

земельних ділянок; 

- коштів від здачі в оренду земельних ділянок в розрізі 

суб’єктів господарювання; 

 

Серпень Відділ земельних ресурсів та 

комунального майна 

виконавчого апарату міської 

ради 



- коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського 

виробництва; 

3.2. - надходження від оренди комунального майна в 

розрізі орендарів; 

- коштів від відчуження комунального майна в розрізі 

об’єктів продажу. 

Серпень Відділ земельних ресурсів та 

комунального майна 

виконавчого апарату міської 

ради 

3.3. - коштів від надання адміністративних послуг в розрізі 

видів послуг; 

Серпень Відділ надання 

адміністративних послуг 

виконавчого апарату 

міської ради 

3.4. - обсяг власних надходжень бюджетних установ, що 

належать до доходів спеціального фонду міського 

бюджету; 

Серпень Головні розпорядники 

коштів міського бюджету 

3.5. - обсяг виконання бюджету Корюківської громади, 

суми втрат бюджету внаслідок надання міською 

радою податкових пільг; 

Серпень Головне управління ДПС у 

Чернігівській області 

3.6. - прогнозний обсяг капітальних вкладень у розрізі 

інвестиційних проектів; 

Серпень Відділ економіки, 

транспорту, інвестицій та 

туризму виконавчого 

апарату міської ради 

3.7. - потреби у видатках на оплату енергоносіїв і 

комунальних послуг та обсягів споживання 

енергоносіїв у натуральних показниках на 2022 рік у 

розрізі установ; 

Серпень Головні розпорядники 

коштів міського бюджету 

3.8. - обсяг видатків до прогнозу міського бюджету в 

розрізі статей видатків 

Серпень Головні розпорядники 

коштів міського бюджету 

4.  Забезпечити подання інформації, що містяться в 

пропозиціях до прогнозу міського бюджету на 2022-

2024 роки в IAC «LOGIKA» 

У термін, встановлений 

Міністерством фінансів 

України 

Головні розпорядники 

коштів міського бюджету, 

Фінансовий відділ 



Корюківської міської ради 

5. Здійснення аналізу, поданих головними 

розпорядниками коштів міського бюджету, 

пропозицій до прогнозу бюджету Корюківської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки на 

відповідність доведеним орієнтовним граничним 

показникам видатків та надання кредитів і вимогам 

інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу 

бюджету 

Серпень Фінансовий відділ 

Корюківської міської ради 

6. Узгодження наданих пропозицій до прогнозу бюджету 

Корюківської міської територіальної громади на 2022-

2024 роки та у разі необхідності проведення 

погоджувальних нарад, консультацій та робочих 

зустрічей з головними розпорядниками коштів 

міського бюджету щодо узгодження показників 

прогнозу бюджету 

Серпень Керівництво міської ради, 

Фінансовий відділ 

Корюківської міської ради, 

головні розпорядники 

міського бюджету 

7. Доопрацювання прогнозу бюджету Корюківської 

міської територіальної громади за результатами 

погоджувальних нарад 

Серпень Фінансовий відділ 

Корюківської міської ради, 

головні розпорядники 

міського бюджету 

8. Прийняття рішення про включення пропозицій 

головних розпорядників бюджетних коштів бюджету 

Корюківської міської територіальної громади на 2022-

2024 роки 

Серпень Фінансовий відділ 

Корюківської міської ради 

9. Подання (відповідно до положень частини п’ятої 

статті 75-1 Бюджетного кодексу України) до 

виконавчого комітету ради прогнозу Корюківської 

міської територіальної громади на 2022-2024 роки 

Серпень Фінансовий відділ 

Корюківської міської ради 

10. Розгляд та схвалення (відповідно до положень 

частини шостої статті 75-1 Бюджетного кодексу 

До 01.09.2021 Виконавчий комітет міської 

ради 



України) прогнозу Корюківської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки 

11. Подання (відповідно до положень частини шостої 

статті 75-1 Бюджетного кодексу України) прогнозу 

Корюківської міської територіальної громади на 2022-

2024 роки разом з фінансово-економічним 

обґрунтуванням до Корюківської міської ради для 

розгляду у порядку, визначеному радою 

У п’ятиденний строк після 

схвалення прогнозу 

Корюківська міська рада, 

Фінансовий відділ 

Корюківської міської ради 

12. Забезпечення подання інформації, що міститься в 

прогної бюджету Корюківської міської територіально 

громади на 2022-2024 роки, в IAC «LOGICA» 

У термін, встановлений 

Міністерством фінансів 

України 

Фінансовий відділ 

Корюківської міської ради 

 

 

Міський голова               Р.АХМЕДОВ 


