
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету 
Миколаївської сільської ради
№ 107 від 29.08.2019 року

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо складання проекту бюджету Миколаївської сільської об’єднаної

територіальної громади на 2020 рік

№ 
з/п

Зміст заходів
Термін

виконання
Відповідальні
за виконання

1. Уточнення  параметрів,  з  урахуванням
яких  здійснюється  горизонтальне
вирівнювання  податкоспроможності
сільського   бюджету  (обсягів
надходжень  податку  на  доходи
фізичних осіб та податку на прибуток,
чисельність населення) 

згідно термінів,
визначених

Департаментом
фінансів

Сумської ОДА

Фінансове
управління 

2. Надання  інформації  галузевим
міністерствам  для  проведення
розрахунків  обсягів  міжбюджетних
трансфертів  та  інших  показників  на
плановий рік

згідно термінів,
зазначених у

листах-
зверненнях

Головні
розпорядники

бюджетних
коштів

3. Доведення до головних розпорядників
бюджетних  коштів  особливостей
складання  розрахунків  до  проекту
сільського   бюджету  та  прогнозних
обсягів міжбюджетних трансфертів на
плановий рік, надісланих Мінфіном

в дводенний
термін з дня їх

отримання 

Фінансове
управління

4. Проведення звірки вихідних даних, що
враховані  при  розрахунку  обсягів
міжбюджетних трансфертів

Друга половина
серпня

Головні
розпорядники

бюджетних
коштів

5. Підготовка  пропозицій  до  проекту
державного  бюджету  в  частині
міжбюджетних  трансфертів  та  їх
надання  Міністерству  фінансів  і
галузевим міністерствам

серпень 2019р.
Фінансове

управління,
головні

розпорядники
бюджетних

коштів
6. Доведення до головних розпорядників

бюджетних коштів:
-  прогнозних  обсягів  міжбюджетних
трансфертів,  врахованих  у  проекті
державного  бюджету,  схваленого
Кабінетом Міністрів України;

в дводенний
термін з дня їх

отримання

Фінансове
управління 
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- методики їх розрахунків
7. Підготовка  та  подання  фінансовому

управлінню  разом  з  поясненням
прогнозних обсягів доходів сільського
бюджету  на  плановий  період  по
орендній  платі,  що  сплачується
юридичними та фізичними особами

до 15.09.2019р.

Відділ
земельних

відносин та
комунальної
власності,

АПР та
розвитку
сільських
територій

8. Здійснення  розрахунків  доходів  та
розподіл видатків по ГРБК до проекту
сільського бюджету на 2020 рік

друга половина
вересня

Фінансове
управління

9. Доведення до головних розпорядників
бюджетних коштів:
-  інструкції  з  підготовки  бюджетних
запитів;
-  граничних  показників  видатків
місцевого  бюджету  та  надання
кредитів з місцевого бюджету;
-  інструктивного  листа  щодо
організаційних  та  інших  вимог,  яких
зобов’язані  дотримуватися  всі
розпорядники бюджетних коштів  

01.10.2019р. Фінансове
управління 

10. Організація  роботи  з  розробки
бюджетних запитів 

жовтень 2019р. Головні
розпорядники

бюджетних
коштів

11. Подання  бюджетних  запитів  та
розрахунків  до  бюджету  фінансовому
управлінню

до 20.10.2019р. Головні
розпорядники

бюджетних
коштів

12. Здійснення аналізу бюджетних запитів
і  розрахунків  до  бюджету, отриманих
від  головних  розпорядників
бюджетних  коштів,  та  прийняття
рішення  щодо  включення  їх  проекту
сільського бюджету

до 31.10.2019р.
Фінансове

управління 

13. Підготовка  проекту  рішення  про
сільський бюджет та подання його на
розгляд виконавчому комітету

до 10.11.2019р. Фінансове
управління

14. Розгляд та схвалення проекту рішення
про сільський бюджет

до 22.11.2019р. Виконавчий
комітет

15. Розміщення  бюджетних  запитів  на до 25.11.2019р. Головні
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офіційному  сайті  Миколаївської
сільської ради

розпорядники
коштів

16. Оприлюднення  рішення  виконавчого
комітету  про  схвалення  проекту
сільського бюджету 

до 25.11.2019р. Виконавчий
комітет

17. Направлення  схваленого  проекту
рішення  про  сільський  бюджет  до
Миколаївської сільської ради 

до 25.11.2019р. Фінансове
управління

18. Доведення до головних розпорядників
бюджетних  коштів  обсягів
міжбюджетних  трансфертів,
врахованих  у  проекті  державного
бюджету,  прийнятого  Верховною
Радою України у другому читанні

в одноденний
термін з дня їх

отримання

Фінансове
управління 

19. Доведення до головних розпорядників
бюджетних коштів обсягів субвенцій з
обласного бюджету, додаткової дотації
на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів
освіти та охорони

в одноденний
термін з дня їх

отримання

Фінансове
управління

20. Доопрацювання  проекту  рішення  про
сільський   бюджет  з  урахуванням
показників  обсягів  міжбюджетних
трансфертів,  врахованих  у  проекті
державного  бюджету,  прийнятому
Верховною Радою України  у  другому
читанні  та  трансфертів  з  обласного
бюджету

в п’ятиденний
термін з дня

отримання від
ГРБК

доопрацьовани
х бюджетних

запитів і
розрахунків до

бюджету

Фінансове
управління

21. Приведення  обсягів  міжбюджетних
трансфертів у відповідність із законом
про Державний бюджет України (якщо
до 01 грудня 2019р. не прийнято закон
про ДБУ)

В тижневий
строк з дня
офіційного

опублікування
закону про ДБУ

Фінансове
управління,

ГРБК

22. Розміщення  доопрацьованих  з
урахуванням внесених змін бюджетних
запитів  на  офіційному  сайті
Миколаївської сільської ради

Грудень 2019р.
Головні

розпорядники
бюджетних

коштів
23. Підготовка  та  внесення  змін  до

показників  прогнозу  сільського
бюджету на 2021-2022 роки на підставі
інформації,  визначеної  відповідно  до
пунктів 8, 18 та 19

Грудень 2019р.
Фінансове
управління

24. Супровід  розгляду  проекту  рішення  Представники



4

про  сільський  бюджет  на  засіданні
Миколаївської  сільської  ради  в
порядку, визначеному радою  

до 25.12.2019р. виконавчого
комітету,

фінансового
управління,

головних
розпорядників

бюджетних
коштів

25. Оприлюднення рішення Миколаївської
сільської ради про сільський  бюджет
на плановий рік у газеті, що визначена
Миколаївською сільською радою

не пізніше ніж
через 10 днів з
дня прийняття
рішення про

бюджет

Виконавчий
комітет,

фінансове
управління 

Секретар виконавчого комітету                                      Світлана Бідненко


