
чугу!вськА РАйоннА дшРжАвнА Адм|н1стРАц|я
хАРк!всько[ оБлАст|

РозпоРяджшння

,ш(Аг0 9угу1в ]ю а51-

|1ро 3атверд)|(ення 11лану заход1в

щодо складання проскту районного
бгоджсету 9угу|вського району
на 2022 р|к

Б|дпов|дно до статт1 751Бтодтсетного кодексу 9кра!ни, на п|дстав| статей2,
6, 18, 39 3акону !кра!ни <<|{ро м|сцев1 дерх<авн| адм|н|страц||>, розпоряд}кення
голови )(арк|всько| обласно| дерх<авно| адм|н|страц|| в|д 08 вересня 2021 року
]\ъ 458 <|_{ро 3аходи щодо складання проскт|в обласного та 1нтпих м1сцевих
бтодх<ет|в област| на 2022 р|к> та з мето}о свосчасного | як|сного процесу
складання проекту районного бтод:кету т{угу|вського району на2022 р|к:

1. 3атвер дити |{л6н заход|в щодо складання проекту районного бтод:кету

9угу|вського району на2022 р|к (додаеться).
2. 1{ер1вникам сщуктурних п|дрозд|л|в районно| дер)кавно| адм|н|страц||,

рекомендувати 9угу|вськ|й районн|й Рад1 )(арк|всько| област| забезпечити
виконання [{лану заход|в.

3. 1{онтроль за виконанням розпоряд)кення зали111а1о за собото.

|олова районно[ дернсавно|
адм1н!страц!| волков



зАтввРджвно

Розпорядя{ення голови

районно| державнот адм!н|сщац||

){ &омош: 2оа1 щш ф 25]-!0
плАн зАход1в

щодо складання проскту районного бподясету

{уц!вського 'району на 2022 р|к

ш9 3м1ст заход!в
[ерм!н

виконання
Б!дпов!дальн1
3а виконання

1 Ёадання в|дд|лу ф|нанотв
т{угувсько[ районно| дер;кавно|
адм|н|страц|| утоннених основних
он|куваних показник|в
економ|чного | соц|ального

розвитку територ|\ за 2021 ртк та
прогнозних показник!в на 2о22

р|к

}{овтень Б|дд|ли
економ|ки та
агропромислов
ого розвитку'
х{итлово_
комун€!"льного
господарства,
буд|вництва та
|нфрастр}кт}Р,
сектор
м|стобудування
та арх|тектури
9угувсько?
районно|
дерт<авно|
адм!н|сщац||

2. |{|дготовка та надання утоннено1
|нформац1{ з поясненнями та у
розр1з| об'ект|в комунально|
власност| до в|дд|лу ф|ттанс|в
9угу!всько| районно| дерхсавно|
адм|н|страц!| он|куваних обсяг!в
доход|в бтодх<ету за 2021р|к та

розрахунк|в на 2022 ртк про
надход)кення до районного
бтошкету

){овтень

.,
э. !оведення до головних

розпорядник|в бтодх<етних котпт|в
прогнозних обсяг|в м}кбтод>т(етних
трансферт|в, урахованих у проект!

дер)кавного бтод>кету на 2022 р|к,
схв€ш1еного 1(аб|нетом й|тт|стр|в

|{|сля одер)|(анн'{

!епартаменту
ф|нанс|в

)(арк|всько|
обласно|

дер>кавно]

Б|дд|л ф|нанс!в
9угувсько?
районно|
дер>кавно|
адм|н|сщац||



2

}кра!ни та методики ]х визначення адм|н|ощац||

4. !оведення до головних
розпорядник|в бтодэкетних котшт|в
граничних показник|в видатк|в

районного бтод>кец на 2022 р1к;
|нструктивного листа щодо
орган|зац|йних та 1нтпих вимог'
яких зобов'язан| дотримуват|4сь
ус1 розпорядники бтодэкетних
котшт|в

Бересень Б|дд|л ф|нанс!в
9угу}всько|
районно!
дер>кавно|
адм|н|сщац||

5. [{роведення роботи з розроблення
бтод>кетних запит|в за участ1о
розпорядник|в бторкетних котпт|в |

одер)кувач|в бтодх<етних котпт|в

Береоень [оловн|
ро3порядники
бтодх<етних
котшт|в,

рекомендувати
9уц|вськ|й
районн!й рад|

6. |{одання бтодхсетних запит|в до
в|дд!лу ф1нанс|в 9угу!всько|
районно| дерх{авно] адм|н|страц||

[о 15 жовтня [оловн|
розпорядники
бтод>кетних
котшт|в,

рекомендувати
9угу|вськ|й
районн|й рад1

7. 3д|йснення анал|зу бтодхсетних
запгтт|в, отриш{аних в|д головних

розпорядник|в бтод>кетних котпт|в

},{овтень -

листопад
Б1дд!л ф|нанс|в
9угу!всько|
районно?
державно|
адм|н|страц||

8. .{оведення до головних

розпорядник|в бтодх<етних кошлт|в

обсяг|в м!х<бтод>кетних
трансферт|в, урахованих у проект|

дер)кавного бтоджету на 2022 р|к''
прит?нятого Берховното Радото
9кра|ни у другому нгттантт|;

текстових статей прое1(ту закону
про дерэкавний бтоджет |1а 2022

р|к, прийнятого у другому нитанн|

|{|сля одер)кання

.(епартаменту
ф|нанс|в

)(арк|всько|
обласно|

державно|
адм|н!сщац||

Б1дд!л ф|нанс|в
9угу!всько}
районно?
дерх<авно|
адм|н|сщац|]

9. !точнення бтоджетних запит|в з

урахуванням обсяг|в
м1жбтодх<етних трансферт|в та
макропоказник!в, урахованих у
проект| дерх{авного б:одясету на

! раз|
необх|дност1

[оловн|
розпорядники
бтодт<етних
котшт|в,

рекомендувати



2о22 р|к, прийнятого Берховното
Радото }кра|ни у другому читанн|

т{угувськ1й

районн|й рад!

10. 3д|йснення анал|зу уточнених
бтодх<етних запит|в, отриманих в|д
головних розпорядник|в
бтодт<етних котпт|в, та лрийнятгя

р|тшення щодо вклточення ]х до
проекту районного бтодх<ету

.[!истопад -
грудень

Б|дд|л ф|нанс|в
9угу!всько|
районно|
дерэкавно|
адм|н|сщац|!

11 Формування проекту р|шлення
9угу!всько| районно| Ради про

районний бтод>кет {угувського
району на 2022 р|к, пояснтовально|
записки та подання до 9угувсько?
районно| ради

.[[истопад -

грудень
Б|дд|л ф1нанс|в
9угувсько|
районно|
дерх<авно|
адм|н|сщац|?

\2. €хвалення проекту р!тшення
9угу|всько? районно| Ради про

районний бтодхсет 9угувського
району на 2022 р|к

[рудень 9угу|вська
районна
дер)кавна
адм|н|страц|я

13. |{одання до чугявсько] районно1
Ради схв€ш1еного проекту р|тшення
9угу|всько| районно| Ради про

районний бтодх<ет 9угу[вського

району на 2022 р|к та його
оприл1однення

[рудень т{угувська

районна
дерх{авна
адм|н|страц|я

14. Розм|щення бтод>кетних запит|в на
оф|ц|йних вебсайтах або
оприл}однення |х в |нтпий спос|б

9 терм|ни,
визначен|

законодавством

[оловн|

розпоряднику1
бтодтсетних
котшт!в,

рекомендувати
9угу{вськ|й

районн|й рад|

15. Фприлтоднення р|тшення
9угу|всько| районно| ради про

районний бтодх<ет 9угу|вського
району на 2022 р\к

у 10 денний
терм|н п|сля

лрийняття р|тпення

Рекомендувати
9угувськ|й
районн|й рад|

Ёачальник в1дд|лу ф|нанс|в!|ь

районно| дер)кавно! адм|н|страц|| Фксана л1тв1новА


