
чугутвськА РАионнА двРх{АвнА Адм1н1стРАц|я
хАРк!всько| оБлАст1

РозпоРяджвння

9угу!в

|{ро затвердж(ення |[лану заход!в |цодо
с!{ладання прог[|озу ра йогтного блод>кету

{угу|вського райогпу *уа 2022-2024 роп<и

Б|дпов1дно до ст.75' Б-д''.е'ного кодексу !кра|ни, на п|дстав| статей
2, 6', 18, з9 3акону }кра|ни .|[ро м|сцев! дер)кавн| адм!н|страц||>>,

розпорядх{ен}|я голови )(арк|всько] обласно? дерх<авно| адм|н|страц|| в|д 03

червня 2о21 року ]ф 350 .|1ро затвердження |{лану заход|в щодо складання
прогнозу обласного бтод>кету {арк|всько| област| на 2022-2024 роки) та 3

метого свосчасного | як1сного процесу складання прогнозу районного бтодэкету

9угу[вського району на 2022-2024 роки:
1. 3атвердити |{лан заход1в щодо складання прогнозу районного бгод;кету

9угу|вського району т+а2022-2024 рот<и (дал| - |{лан заход|в), що додасться"
2' €труктурним п1дрозд1лам районно| дер}кавно| адм|н|страц|?,

рекомендувати 9угу[воьк!й райогтт+|й
забезпечити виконан}]я [[лану заход1в.

рад1 [арк|всько| област|

3. (онтроль за виконан!тям розпоряд)кення зали[т]ато за собото.

[олова ра йоп:но| дерэпса вп:о|

адшг1пп!страш!| 1гор волков

м 209



зАтввРджвно
Розпорядх(ення голови

районно| державнот адм|н!страц1|

в1д 0 2 сол цчд. 2,'7]1рос|х]'ч ?!ч

плАн зАход1в
щодо складання прогнозу районного бтодхсету 9угу|вського району

на 2022-2024 роки

л1)

з|л
3м1ст заход|в ?ерм!н

виконання
Б1дпов|дальн| за

виконання
1 3д|йснення анал|зу виконання

райогтного бтодхсету за 2020 р!к та у
2021 роц1, виявлення тендеьтц|й у
виконанн| дох|дно| та видатково|
!{астини б:од>лсету

серпень Б|дд|л ф1нанс|в
районно| державно|
адм|н1страц||

2 {оведення до головних розпорядник|в
бгод>кетних когпт!в орган!зац1йно_
методолог]чних засад складання
прогнозу м!сцевого бгод>т<ету,

визначених й1н!стерством ф!нанс|в
}кра|гти' та !нструктивного листа
щодо основних орган|зац1йних засад
процесу п|дготовки пропозиц|й до
г{оогнозу оай онгтого бгод>кету

п!сля
одерх{ання

з

й|н|стерот
ва ф|нанс|в

}кра:ни

Б|дд|л ф1ьтаттств

районно| деря<авно?
адм|н|страц||

-). |11дготовка та надання 1нформац11 з

поясненнями до в1дд1лу с|1нанс1в

районно| дерх{авно[ адм|н1страц1|
он1кувагтих обсяг1в доход|в бтодх<ету

за 2021 р1к та розрахунк1в на
2022-2024 роки про надход)кення до

районного бгод;т<ету:

орендно| плати за користування
ц!л!сгтим майновим комплексом та
|нгшгтм майном, що перебувас в

коп4у}{ал ь н|й власт:ост| ;

когшт1в в1д в|дну)кенг]я майна, що
перебувас в комугтальн1й власл-тост|;

|т'ттш ртх надход)1(ень

серпень Рекомендувати
9угу|вськ1й

районтт|й рад1

4" [1рогт+озуван1{я обсяг1в доход|в
райогтного бгод>т<ету' визЁ{ачення
обсяг!в ф1наг:сування ' райогтг|ого
бгод>;сету, |:овернення кредит!в до

серпень Б|дд|л ф|нанс1в
районно| дер>кавно|
адм|н|страц1|



районного бгодя<ету та ор1снтовних
граничних показник|в видатк|в

районного бтод>кету та надання
тсредит|в з районного бтод>т<ету на
2022-2024 ооки

5 Розроблення та доведення до
головних розпорядник1в бгод>л<етних

т<огшт1в 1нструкц|| з п|дготовки
пропозиш1й до прогнозу районного
бгод;т<ету та ор|снтовних граничних
показгтик1в видатк|в та надання
кредит!в з районного бтод>т<ету на
2022-2024 роки

серпень Б1дд|л ф|нанств
районно| державно|
адм1н1страц||

6. Ёадагтня до в1дд|лу ф|нанств
9угу|всько[ районно| дер>т<авно|

адм1н1страц|| ттропозиц1й до прогнозу

районного бгодх<ету

серпень 9угу|вська районна
дер}{{авна
адм|н1отрац|я 1а ][

структурн|
п|дрозд|ли - головн|

розпорядники
бгод>кетних котпт!в,

рекомендувати
9угу|вськ|й
районн|й рад|

7. 3д!йснення анал1зу пода}{их
головними розпорядниками
бгод>т<етних когпт1в пропозиш!й до
прогнозу райогтгтого бгодх<ету на
в|дпов|дн1сть доведеним ор1снтовним
граничним показникам видатк1в

районного бгод>т<ету та г1адання
:<редит|в з районного бгодлсету 1

вим1огам доведено] |нструкц1|

серпень Б|дд|л ф1нанств
районно| державно|
адм1н|страц||

в. }згод>тсення показник!в прогнозу

районного бтод>т<ету з голов}{ими

розг1орядниками бгод>кетних котшт1в та
голово{о районно| дер>тсавно?
адм!н1страц|;

серпень Б1дд|л ф|нанс|в
районно| деря<авно|
адм1н|страц||,
структурн1
п!дрозд|ли районно|
державно|
адм[н1страш1|
головн!

розпорядники
когшт|в районного
бгод>т<ету



9. [[1дготовка прогнозу районного
бтод>т<ету 9угу:вського району на
2022-2024 роки за результатами
проведених погод}1{увальних нарад та
|нформац||, отримано] в1д 9угу|всько|
районно[ дер}1{авно] адм1н!страц1| та !1

стру!(турних п1дрозд1л!в, 9угу[всько!
районно| 1]ади

серпень 31дд1л ф1нанс|в
районно? державно|
адм|н|страц!|

10. [1одання прогнозу райогтного
б:од>тсету 9угу|вського району на
2022-2024 роки голов1 районно|
дер}1{авно[ адм! н]страц|]

до 15

серпня
Б1дд1л ф1нанс|в
районно| деря<авно|
адм!н|страц||

11 Розгляд та схвалення прогнозу

районного бгод>кету 9угу|вського
райогту ъуа 2022-2024 роки

не п1зн11пе

01 вересня
9угу|вська районна
дерх{авна
адм1н|страц1я

\2. []одання прогнозу райогтного
бгод>:сету 9угу|вського району на
2022-2024 ро1(Р| !з ф1нансово *
екогтопц].лним обгрунтуванням до
|!угу|всько| районно| Ради для
розгляду у визна!{еному порядку

у
л'ятиденни

й строк
п!сля

схвалення

Б1дд1л ф|нанс|в
районно{ дер>кавно|
адм!н|страц||

Ёа.тальник в1дд|лу ф1нанс1в
9угу|всько| районно| дерх<авно|
адм!н!страц!| Фксана л{тв1новА


