
Додаток  

до рішення виконавчого комітету 

Помічнянської міської ради  

від 27  вересня 2019 №  

 

ПЛАН  ЗАХОДІВ  

з підготовки проекту бюджету Помічнянської міської ради на 2020 рік  

та прогнозу на 2021-2022 роки 

 

 

N 

з/п 
Зміст заходів Виконавці Строк виконання 

1 Надати до відділу фінансів, економіки та інвестицій  інформацію щодо 

прогнозних показників видатків бюджету Помічняннської міської 

об'єднаної територіальної громади на 2020 рік і два наступні бюджетні 

періоди (2021-2022 роки): 

Головні розпорядники 

бюджетних коштів 

міського бюджету  
 

До 05 жовтня 2019 
року  

1.1 у розрізі кодів програмної класифікації видатків кредитування бюджету 

Помічнянської міської об'єднаної територіальної громади за загальним 

фондом 
1.2 власних надходжень бюджетних установ з детальним обґрунтованими 

розрахунками 

2 Надати до відділу фінансів, економіки та інвестицій  очікувані у 2019 

році та прогнозні показники економічного і соціального розвитку 

громади  на 2020 рік і два наступні бюджетні періоди (2021-2022  роки) 

та пояснювальну записку до них 

Головні розпорядники 

бюджетних коштів 

міського бюджету  

 

До 05 жовтня 2019 

року 

3 Надати до відділу фінансів, економіки та інвестицій  прогнозні 
показники надходжень до бюджету Помічнянської міської об'єднаної 
територіальної громади на 2020 рік і два наступні бюджетні періоди 
(2021-2022 роки) : у розрізі платежів з відповідними обґрунтуваннями 

ГУ ДФС у 

Кіровоградській 

області  

До 05 жовтня 2019 

року 



N 

з/п 
Зміст заходів Виконавці Строк виконання 

4 Опрацювати з Міністерством фінансів України показники, необхідні для 
проведення розрахунків обсягів міжбюджетних трансфертів з 
державним бюджетом на 2020-2022 роки відповідно до частини 2 статті 
75 Бюджетного кодексу України 

Відділ  фінансів, 

економіки та 

інвестицій   

При отриманні  
обсягів 

міжбюджетних 
трансфертів з 
Міністерства 

фінансів України 

5 Забезпечити аналіз розрахункових показників цільових субвенцій з 
державного бюджету на 2020-2022 роки після доведення їх обсягів 
Міністерством фінансів України 
 

Відділ  фінансів, 

економіки та 

інвестицій   

У тижневий термін 

після доведення 

розрахункових 

показників 

департаментом 

фінансів 

облдержадміністрації 
6 На виконання наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 

року № 617 "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів 
України від 17 липня 2015 року № 648", зареєстрованого в Міністерстві 
юстиції  України 02 серпня 2018 року за № 898/32350, розробити 
інструкцію з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками 
коштів міського бюджету 

Відділ  фінансів, 

економіки та 

інвестицій   

До 05 жовтня 2019 
року 

7 Довести до головних розпорядників коштів міського бюджету  
орієнтовні обсяги  видатків загального фонду  міського бюджету на 
2020-2022 роки, орієнтовні обсяги надходжень спеціального фонду   
виходячи з прогнозу фінансових ресурсів  та індикативні прогнозні 
показники для розрахунку прогнозу видатків  міського бюджету на 
2020-2022 роки 

Відділ  фінансів, 
економіки та 
інвестицій   

До 04 жовтня 2019 
року 

(рекомендовано) 



N 

з/п 
Зміст заходів Виконавці Строк виконання 

8 Підготувати та надати до міського фінансового управління розрахунки 

щодо розподілу прогнозних видатків міського бюджету на 2020-2022 

роки у розрізі кодів програмної та економічної класифікації видатків 

кредитування місцевих бюджетів з урахуванням доведених граничних 

обсягів видатків 

Головні розпорядники 

бюджетних коштів  

До 04 жовтня 2019 
року 

 

9 Здійснення аналізу пропозицій головних розпорядників коштів до 

прогнозу міського бюджету та проведення у разі необхідності 

погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів 

Відділ  фінансів, 

економіки та 

інвестицій   

До 11 жовтня 2019 
року 

10 У разі необхідності фінансування у 2020-2022 році видатків, які 
здійснюються відповідно  міських цільових програм, термін дії яких  
закінчується у 2019 році, вжити заходів щодо внесення відповідних змін 
для продовження їх дії або затвердження нових програм 

Головні розпорядники 

бюджетних коштів  

До 01 листопада 2019 

року 

11 При складанні бюджетних запитів за 2020-2022 роки забезпечити  

дотримання кількісних та вартісних показників, що впливають на 

розрахунковий обсяг видатків, а також відповідність видатків, 

включених до запиту, вимогам статті 89 Бюджетного кодексу України,  

принципів їх розподілу, на яких ґрунтується бюджетна система 

(ефективності та результативності, пріоритетності, справедливості та 

неупередженості),  врахувати  заходи з енергозбереження та підвищення 

енергоефективності 

Головні розпорядники 

бюджетних коштів  

 

При складанні 

бюджетних запитів 

12 Підготувати та надати відділу фінансів, економіки та інвестицій  

бюджетні запити на 2020-2022 роки у форматі програмно-цільового 

методу бюджетування згідно з установленими вимогами  та з 

аналітичними  розрахунковими таблицями, обґрунтуваннями та 

пояснювальною запискою,  відповідно до інструкції з підготовки 

бюджетних запитів, щодо потреби у коштах на утримання установ,  

реалізацію галузевих програм та заходів  

Головні розпорядники 

бюджетних коштів  

 

До 18 жовтня 2019 

року 



N 

з/п 
Зміст заходів Виконавці Строк виконання 

13 Провести аналіз бюджетних запитів на 2020-2022 роки, поданих 

головними розпорядниками коштів міського бюджету 

Відділ  фінансів, 

економіки та 

інвестицій   

До 08 листопада року 

14 Узагальнити інформацію, надану головними розпорядниками, та 

підготувати проект рішення міського бюджету на 2020 рік, прогноз 

міського бюджету на 2021-2022 роки та подати на схвалення міському 

голові 

Відділ  фінансів, 

економіки та 

інвестицій   

До 15 листопада року 

15 Після погодження  проекту рішення міського бюджету на 2020 рік та 

прогнозу міського бюджету на 2021-2022 роки виконавчим комітетом, 

подати на розгляд і затвердження міської ради 

Відділ  фінансів, 

економіки та 

інвестицій   

До 25 грудня 2019 

року 

16 Забезпечити формування мережі розпорядників бюджетних коштів 

нижчого рівня та одержувачів коштів на 2020 рік відповідно до статті 89 

Бюджетного кодексу України та вимог наказу Міністерства фінансів 

України від 23.08.2012 № 938 "Про затвердження Порядку 

казначейського обслуговування місцевих бюджетів" (із змінами), 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за 

№ 1569/21881 

Головні розпорядники 

бюджетних коштів  

До 15 грудня 
2019 року 

17 Забезпечити оприлюднення рішення про міський бюджет на 2020 рік у 

засобах масової інформації 

Відділ  фінансів, 

економіки та 

інвестицій   

Не пізніше ніж через 

десять днів з дня 

прийняття рішення 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету міської ради                                                                        М.Руда   

 

  
 


