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11ро схвалення прогно3у районного
бподясету на 2022-2024 роки

Б|дпов|дно до статт| 751 Бтодх<етного кодексу !кра|ни та |[лану заход|в

щодо складання та схва-]1ення прогнозу районного бтод>кету на 2022-2024 роки,
затверд)кеного ро3поряд)кенням голови районно| дер)кавно| адм|н!страц||
в|д 02 серпня 202\ року ]\р 209:

1. €хвалити прогноз районного бтодхсету на 2022-2024 роки (додасться).

2. ||одати прогноз районного бтодэкету на 2022-2024 роки до 9угу|всько|

районно| Ради для ро3гляду у визначеному порядку.
3. 1(онтроль 3а виконанням розпорядженн я зали;ла:;о за собото.
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|.3ага.гпьна части(!а

11рогноз райоттного бтоджету на 2022-2024 роки (да'тт1 прогноз)

розроблений ъ|а основ| норм Бгодясетгтого 1 ]1одатт<ового кодекс1в !кра|ни,

основних прогнозних макро[]оказник]:з екогтом|чного 1 соц1а'ттьг{о{'о розви'1'ку

}кра|ни на 2022-2024 роки. схвале}]их постаново1о (аб!гтету й1гт1с"гр1в !кра|ни

в1д 31 травня 2021, рБку }Ф 5вб, Бгод>кетно] декларац|! на 2022_2024 роки,

схвалено| постаново}о (аб1гтету \4!т-т|стр!в }кра|гти в|д 31 травгтя 2021 року

м 548' 
т'|]_1{! тт!гпого плс) 'гтлтя 

бто11х{ст1-1имйе.гото т1рогнозу с створегтт.тя /\1свого мехагт|зму уг!ра]].]11

|1ро|{есом' вс.га1{ов']ення зв'язку м1>т< стра'гег|чьтими :{1лтями та мо)1(ливостями

бгоджету у середньостроков!й !терсттектив!, а також забезпеченг1я прозорост|,

передбаиуваност| та посл|довност| бгоджетно] пол|тики.

[ередньострокове бтоджетне планування с|1рияс забезпеченнго ф|нагтсово]

стаб]льност] та зм!т{нет'тнто екот-том]чного зрос1'а}{г{я у сере]1ньос'гроков!й

г1ерспектив|, спрямова!{е гта забезгте1+ент{я с1'а.'1о1'о розвитку раиону'
Фсновними завданнями бтодн<еттто| шо.гт|тики району на середньострокову

перспективу повинн1 6ути: визначення та вико1]ання завдань соц|а-ттьтто

економ|чного розвитку району з урахуванням !х пр|оритетност1; на11овнення

дох!дно] частини р'й'",'.' бтодя<ету д"т1я забезпечення стаб|льного

функгт!от{ування бтодх<етних ус'гаг]ов; поси.,]е1-1}'{я бгоджетно] дисг{ипл1ни 1',а

п1/двиш1ення ефек.тивгтост1 управл1нгтя бто:1хсетними ко|штами, зд|йсгте|{}1я

опт.им|зац1] витрат го.}1ов}{их розг1орядник1в копл-т'т|в райогтт'того бтодхсету;

досягнення конкретних резуль'гат|в реал|загт1[ бго:тжетно] пол!тики на територ||

району.
Формуван[1я шрогнозу г1овин1]е грунтуватися на принциг1ах

збалансованост!, самоЁт|йност|, обгрунтованост! та резу'1ьтативност|'

11. 3ага.л:ьг:! шоказ!!ики бю:тэкету

Б1дпов1дно до 3акот'ту !кра|ни <[ 1ро в1'{есе}]г1я зм|гл до Бюджет'ного

кодексу !кра|гти>> в|д |7 вересня 2020 року }я 901-|х щодо приведе11ня у

в|дпов|дн|сть' положень бгоджетного законодавства у зв'язку |з заверштег1ням

адм|н!стративно-територ1ально| реформи' доходи районгтих бгод>кет!в сутте1]о

обмежетт1. 3а он!цвагтими рёзу]-ть.т.ат.ами 1]ико11ан1{я райог:ного бго:джету за

ш!дсумками202т року пз!льлт! .'''','.. коттт'т|тз бу:тут'ь в|;тсу'гтт1.3а гтогтсре]тн!ьпи
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даними проведеного анал|3у у 2022-2024 роках оч|куеться нульова

база доход|в та видатк|в районного бтодя<ету.

|{оказники прогнозу мох{уть зм|нтоватись унасл|док зм|н показник|в
м|жбтодхсетних трансферт|в з !нтпих бтодхсет|в та прийняття нових нормативно -

правових акт|в, що вг|лива}оть на показники районного бтодхсету.

у зв'язку з вищенаведеним, розд|ли 111-1х до прогнозу районного
бтоджету на 2022-2024 роки в|дсутн|.

Ё{ачальник в1дд|лу ф|нанс|в
раионно1 дер)кавно1 адм1н1страц11
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