
                                                                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                                                         розпорядження голови  

обласної державної адміністрації 

_______________ 2021 року № _____ 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ  

щодо складання в 2021 році прогнозу обласного бюджету Чернігівської області на 2022 - 2024 роки (код бюджету 

25100000000) 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін виконання 
Відповідальні виконавці 

1. Доведення до головних розпорядників коштів обласного бюджету організаційно-

методологічних засад підготовки пропозицій до прогнозу обласного бюджету 

Чернігівської області на 2022 - 2024 роки (код бюджету 25100000000). 

Липень Департамент фінансів 

облдержадміністрації 

2. Розроблення та доведення до головних розпорядників коштів обласного бюджету 

інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних 

показників видатків та надання кредитів з бюджету на середньостроковий період. 

Липень Департамент фінансів 

облдержадміністрації 

3. Надання Департаменту фінансів облдержадміністрації:   

3.1 Показників з фонду оплати праці в цілому по області, очікуваних у 2021 році та 

прогнозних на 2022-2024 роки.  

28.07.2021 Департамент  економічного 

розвитку облдержадміністрації 

3.2 Розрахунків очікуваного у 2021 році та прогнозних на 2022 - 2024 роки обсягів 

надходжень доходів до обласного бюджету за  КБКД 22010200 «Плата за ліцензії на 

певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими 

органами виконавчої влади». 

28.07.2021 Департамент 

енергоефективності, 

транспорту, зв’язку та житлово-

комунального господарства 

облдержадміністрації 

3.3 Розрахунків очікуваного у 2021 році та прогнозних на 2022 - 2024 роки обсягів 

надходжень доходів до обласного бюджету за КБКД 22010200 «Плата за ліцензії на 

певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими 

органами виконавчої влади». 

28.07.2021 Управління освіти і науки 

облдержадміністрації 

3.4 Розрахунків очікуваного у 2021 році та прогнозних на 2022 - 2024 роки обсягів 

надходжень плати за використання інших природних ресурсів (КБКД 13070200). 

28.07.2021 Управління Державного 

агентства рибного господарства 

у Чернігівській області 
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 (Чернігівський рибоохоронний 

патруль) 

(у порядку рекомендації) 

3.5 Розрахунків очікуваного у 2021 році та прогнозних на 2022-2024 роки обсягів 

надходжень коштів від орендної плати за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 

користування на умовах оренди обласними, районними державними адміністраціями, 

місцевими радами (КБКД 22130000) в частині обласного бюджету  (у разі неповністю 

переданих органам місцевого самоврядування копій діючих договорів оренди 

земельних ділянок та водних об`єктів державної власності, які переходять у 

комунальну власність територіальних громад). 

28.07.2021 Департамент агропромислового 

розвитку облдержадміністрації 

3.6 Розрахунків очікуваного у 2021 році та прогнозних на 2022-2024 роки обсягів 

надходжень коштів від орендної плати за водні об’єкти (їх частини), що надаються в 

користування на умовах оренди обласними, районними державними адміністраціями, 

місцевими радами (КБКД 22130000) в частині обласного бюджету (у разі неповністю 

переданих органам місцевого самоврядування копій діючих договорів оренди 

земельних ділянок та водних об`єктів державної власності, які переходять у 

комунальну власність територіальних громад). 

28.07.2021 Деснянське басейнове 

управління водних ресурсів 

(у порядку рекомендації) 

3.7 Розрахунків очікуваного у 2021 році та прогнозних на 2022 - 2024 роки обсягів 

надходжень до обласного бюджету екологічного податку та грошових стягнень за 

шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності (КБКД 

19010000, 24062100). 

28.07.2021 Департамент екології та 

природних ресурсів 

облдержадміністрації 

3.8 Розрахунків очікуваного у 2021 році та прогнозних на 2022 - 2024 роки обсягів 

надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та 

лісогосподарського виробництва  (в розрізі місцевих бюджетів, які планують 

вилучення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь), відтермінованих 

платежів минулих років (КБКД 21110000). 

28.07.2021 Департамент агропромислового 

розвитку  облдержадміністрації, 

Головне управління 

Держгеокадастру у 

Чернігівській області (у 

порядку рекомендації) 

3.9 Розрахунків очікуваного у 2021 році та прогнозного на 2022 - 2024 роки обсягів 

надходжень плати за оренду майна, що знаходиться у спільній власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст області, коштів від відчуження майна (на 

2021 рік в розрізі об’єктів, які заплановані до продажу) та розрахунків надходжень 

податку на прибуток і частини чистого прибутку підприємств обласної комунальної 

власності, дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, у 

статутних капіталах яких є майно обласної комунальної власності  (КБКД 11020200, 

28.07.2021 Управління комунального 

майна Чернігівської обласної 

ради 

(у порядку рекомендації) 
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22080400, 31030000, 21010300, 21010800). 

3.10 Узгоджених розрахунків потреби в коштах на надання довгострокових пільгових 

кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам, індивідуальним 

сільським забудовникам, у тому числі за рахунок повернення раніше наданих 

кредитів.  

 

28.07.2021 Департамент економічного 

розвитку облдержадміністрації, 

Департамент сім’ї, молоді та 

спорту облдержадміністрації 

3.11 Інформації про чисельність осіб, які мають право на пільги, для розподілу видатків на 

пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи. 

28.07.2021 Департамент соціального 

захисту населення 

облдержадміністрації 

 

3.12 Детальних розрахунків (відповідно до частини четвертої статті 78 Бюджетного 

кодексу України) з обґрунтуваннями та поясненнями, які будуть включені до 

пояснювальної записки до прогнозу обласного бюджету Чернігівської області на 

2022 - 2024 роки, щодо очікуваних у 2021 році та прогнозних обсягів надходжень на 

2022 - 2024 роки по таких податках і зборах (платежах) в частині, що зараховується 

до обласного бюджету: податок та збір на доходи фізичних осіб; податок на прибуток 

підприємств (крім податку на прибуток підприємств державної власності), у тому 

числі від великих платників та податок на прибуток підприємств і фінансових 

установ комунальної власності; рентна плата  за спеціальне використання води; 

рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення (в частині зарахування до обласного бюджету); рентна 

плата за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового 

конденсату (в частині зарахування до обласного бюджету); плата за використання 

інших природних ресурсів;  плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, 

коньячного і плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного спиртового, 

біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в 

електронних сигаретах; плата за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим, 

спиртом етиловим ректифікованим виноградним, спиртом етиловим ректифікованим 

плодовим; плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями, 

тютюновими виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах; 

плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими 

виробами та рідинами, що використовуються в електронних сигаретах; плата за 

ліцензії на виробництво пального; плата за ліцензії на право оптової торгівлі 

пальним; плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним; плата за ліцензії на 

право зберігання пального;  екологічний податок; частина чистого прибутку (доходу) 

30.07.2021 Головне управління державної 

податкової служби у 

Чернігівській області (у 

порядку рекомендації) 
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комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного 

місцевого бюджету. 

3.13 Інформації щодо соціально-економічного розвитку Чернігівської області за 2020 рік,  

очікуваних показників у 2021 році, його стану за I півріччя поточного року, 

прогнозних показників на 2022, 2023 та 2024 роки (відповідно до розділу II. «Основні 

прогнозні показники економічного та соціального розвитку» Типової форми прогнозу 

місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 

02.06.2021 № 314 «Про затвердження Типової форми прогнозу місцевого бюджету та 

Інструкції щодо його складання». 

03.08.2021 Департамент економічного 

розвитку облдержадміністрації 

3.14 Пропозицій до прогнозу обласного бюджету Чернігівської області на 2022 - 2024 

роки (код бюджету 25100000000) в частині обсягів капітальних вкладень у розрізі 

інвестиційних проєктів.    

 

У термін, додатково 

встановлений 

Департаментом 

фінансів 

облдержадміністрації 

Головні розпорядники коштів 

обласного бюджету 

3.15 Розрахунків потреби у видатках на оплату енергоносіїв і комунальних послуг та 

обсягів споживання енергоносіїв у натуральних показниках на 2022 рік у розрізі 

установ. 

У термін, додатково 

встановлений 

Департаментом 

фінансів 

облдержадміністрації 

Головні розпорядники коштів 

обласного бюджету 

3.16 Пропозицій щодо видатків до прогнозу обласного бюджету Чернігівської області на 

2022 - 2024 роки (код бюджету 25100000000).   

У термін, додатково 

встановлений 

Департаментом 

фінансів 

облдержадміністрації 

Головні розпорядники коштів 

обласного бюджету 

4. Забезпечення подання інформації, що міститься в пропозиціях до прогнозу обласного 

бюджету Чернігівської області на 2022 - 2024 роки (код бюджету 25100000000), в 

ІАС «LOGICA» 

У термін, 

встановлений 

Міністерством 

фінансів України 

Головні розпорядники коштів 

обласного бюджету, 

Департамент фінансів 

облдержадміністрації 

5. Здійснення аналізу, поданих головними розпорядниками коштів обласного бюджету, 

пропозицій до прогнозу обласного бюджету Чернігівської області на 2022 - 2024 роки 

(код бюджету 25100000000) на відповідність доведеним орієнтовним граничним 

показникам видатків та надання кредитів і вимогам інструкції з підготовки 

пропозицій до прогнозу бюджету. 

Липень-серпень Департамент фінансів 

облдержадміністрації 

6. Узгодження наданих пропозицій до прогнозу обласного бюджету Чернігівської 

області на 2022-2024 роки (код бюджету 25100000000) та у разі необхідності 

Серпень  Керівництво обласної 

державної адміністрації, 
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проведення погоджувальних нарад, консультацій чи робочих зустрічей з головними 

розпорядниками коштів обласного бюджету щодо узгодження показників прогнозу 

обласного бюджету. 

Департамент фінансів 

облдержадміністрації, головні 

розпорядники коштів обласного 

бюджету 

7. Доопрацювання прогнозу обласного бюджету за результатами проведених 

погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів обласної 

державної адміністрації. 

Серпень Департамент фінансів 

облдержадміністрації, головні 

розпорядники коштів обласного 

бюджету 

8. Прийняття рішення про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних 

коштів до прогнозу обласного бюджету Чернігівської області на 2022 - 2024 роки 

(код бюджету 25100000000). 

Серпень Департамент фінансів 

облдержадміністрації 

9. Подання (відповідно до положень частини п’ятої статті 75
-1

 Бюджетного кодексу 

України) до обласної державної адміністрації прогнозу обласного бюджету 

Чернігівської області на 2022 - 2024 роки (код бюджету 25100000000). 

Серпень Департамент фінансів 

облдержадміністрації 

10. Розгляд та схвалення (відповідно до положень частини шостої статті 75
-1

 Бюджетного 

кодексу України) прогнозу обласного бюджету Чернігівської області на 2022 -2024 

роки (код бюджету 25100000000). 

До 01.09.2021  Обласна державна 

адміністрація 

11. Подання (відповідно до положень частини шостої статті 75
-1

 Бюджетного кодексу 

України) прогнозу обласного бюджету Чернігівської області на 2022 - 2024 роки (код 

бюджету 25100000000) разом з фінансово-економічним обґрунтуванням до обласної 

ради для розгляду у порядку, визначеному цією радою. 

У п’ятиденний строк 

після схвалення 

прогнозу  

Обласна державна 

адміністрація, 

Департамент фінансів 

облдержадміністрації 

12. Забезпечення подання інформації, що міститься в прогнозі обласного бюджету 

Чернігівської області на 2022 - 2024 роки (код бюджету 25100000000), в ІАС 

«LOGICA». 

У термін, 

встановлений 

Міністерством 

фінансів України 

Департамент фінансів 

облдержадміністрації 

 

 

В. о. директора Департаменту фінансів 

обласної державної адміністрації                                                                                                              Любов ЖУКОВА 


