
 

УКРАЇНА 

ЗАСТАВНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 25 вересня 2020 року                 м. Заставна                                                  № 84 

 

Про внесення змін до Плану заходів щодо 

складання прогнозу міського бюджету на  

2022-2023 роки, затвердженого рішенням  

виконавчого комітету Заставнівської міської  

ради від 12.05.2020 року № 37  

 

           Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

на виконання вимог наказу Міністерства фінансів України від 31 травня 2019 

року № 228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та 

затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на 

місцевому рівні», рішення виконавчого комітету Заставнівської міської ради   

№ 119 від 27 серпня 2019 року «Про затвердження Бюджетного регламенту 

проходження бюджетного процесу на рівні міського бюджету», розпорядження 

Чернівецької обласної державної адміністрації від 12.08.2020 року № 759–р 

«Про затвердження Планів заходів», виконавчий комітет міської ради  

  В И Р І Ш И В: 

1. Внести зміни до Плану заходів щодо складання прогнозу міського 

бюджету на 2022-2023 роки, затвердженого рішенням виконавчого комітету 

Заставнівської міської ради від 12.05.2020 року № 37, виклавши його в новій 

редакції, що додається. 

 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника 

фінансового відділу міської ради Буйновську С.Я. 

 

 

 



                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого 

комітету Заставнівської 

міської ради 

від 25 вересня 2020 року № 84 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ  

щодо складання прогнозу міського бюджету на 2022-2023 роки 

№ 

з/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. Здійснити аналіз виконання міського 

бюджету упродовж 2018-2020 років, 

виявити тенденції у виконанні дохідної та 

видаткової частин бюджету 

протягом 

вересня-

жовтня 2020 

року 

Фінансовий  

відділ 

Заставнівської 

міської ради, 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

звітності 

2. Довести до головних розпорядників 

коштів міського бюджету організаційно-

методологічні засади складання прогнозу 

міського бюджету, визначені Мінфіном та 

інструктивний лист щодо основних 

організаційних засад процесу підготовки 

пропозицій до прогнозу бюджету 

 

до 01 жовтня 

2020 року 

Фінансовий  

відділ 

Заставнівської 

міської ради 

3. Надати до Заставнівської міської ради 

(фінансовому відділу): 

1) інформацію щодо чисельності 

населення 

 

 

2) основні прогнозні показники 

економічного і соціального розвитку 

Заставнівської об’єднаної територіальної 

громади на середньостроковий період 

 

 

3) прогнозні показники податку на 

прибуток та частини чистого прибутку 

(доходу) господарських організацій (які 

належать до комунальної власності); 

 

 

 

до 15 вересня 

2020 року 

 

 

до 15 жовтня 

2020 року 

 

Головне 

управління 

статистики у 

Чернівецькій 

області 

 

 

 

Відповідні 

структурні 

підрозділи  

міської ради 

 

Відповідні 

структурні 

підрозділи, 



 

 

 

4) пропозиції щодо необхідного обсягу 

співфінансування об’єктів, які включені 

до переліку об’єктів, що 

фінансуватимуться у 2021 році за рахунок 

коштів державного фонду регіонального 

розвитку та субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій, 

прогнозні переліки об’єктів, які 

пропонується фінансувати за рахунок 

вищезазначених джерел, окремо у 2022 та 

2023 роках; 

 

5) інформацію про загальну площу земель 

у розрізі видів угідь, стан проведення 

грошової оцінки землі, розміри грошової 

оцінки на останню звітну дату, площу 

земель, які можуть бути надані в оренду, в 

т.ч. наданих в оренду станом на 01 жовтня 

2020 року, та обґрунтовані прогнозні 

показники надходження коштів від 

продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення та 

коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва на 2021 

рік і два наступні бюджетні періоди 

 

6) прогнозні обсяги доходів міського 

бюджету на середньостроковий період 

відповідно до типової форми прогнозу 

бюджету 

 

7) інформацію щодо обсягу розрахункових 

втрат місцевих бюджетів у 2021 році 

внаслідок надання державою податкових 

пільг зі сплати податку на доходи 

фізичних осіб та земельного податку 

 

одержувачі 

бюджетних 

коштів 

міської ради  

 

 

 

 

Відповідні 

структурні 

підрозділи  

міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідні 

структурні 

підрозділи  

міської ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кіцманське 

управління         

ГУ ДПС у 

Чернівецькій                                                                 

області 

 

Кіцманське 

управління         

ГУ ДПС у 

Чернівецькій                                                                 

області 



 

4. Забезпечити прогнозування обсягу 

доходів міського бюджету, визначення 

обсягу фінансування міського бюджету та 

орієнтовних граничних показників 

видатків міського бюджету на 

середньостроковий період на підставі 

прогнозу економічного і соціального 

розвитку Заставнівської ОТГ, аналізу 

виконання міського бюджету упродовж 

2018-2020 років 

До 01 

листопада 

2020 року 

Фінансовий  

відділ 

Заставнівської 

міської ради 

5. Надати до Заставнівської міської ради 

(фінансовому відділу) пропозиції до 

прогнозу міського бюджету на 2022-2023 

роки 

До 05 

листопада 

2020 року 

Головні 

розпорядники, 

одержувачі 

бюджетних  

коштів міського 

бюджету та 

відповідні 

структурні 

підрозділи міської 

ради 

6. Здійснити аналіз поданих головними 

розпорядниками, одержувачами 

бюджетних коштів, відповідними 

структурними підрозділами міської ради 

пропозицій до прогнозу міського бюджету 

на відповідність доведеним індикативним 

прогнозним показникам 

  

Протягом 5 

робочих днів 

з моменту 

отримання 

Фінансовий  

відділ 

Заставнівської 

міської ради 

7. Підготувати показники прогнозу міського 

бюджету на 2022-2023 роки  

До 10 

листопада 

2020 року 

Фінансовий  

відділ 

Заставнівської 

міської ради 

8. Провести погоджувальні наради з 

головними розпорядниками, 

одержувачами бюджетних  коштів, щодо 

узгодження показників прогнозу міського 

бюджету 

До  15 

листопада 

2020 року 

Фінансовий  

відділ 

Заставнівської 

міської ради 

9. Забезпечити доопрацювання прогнозу До 20 Фінансовий  



міського бюджету за результатами 

проведених погоджувальних нарад та 

інформації, отриманої від структурних 

підрозділів міської ради 

листопада 

2020 року 

відділ 

Заставнівської 

міської ради 

  10. Подати прогноз міського бюджету на 

2022-2023 роки на  затвердження 

виконавчому комітету Заставнівської 

міської ради  

Одночасно з 

проєктом 

рішення про 

міський 

бюджет  

Фінансовий  

відділ 

Заставнівської 

міської ради 

11. Подати прогноз міського бюджету на 

2022-2023 роки разом із фінансово-

економічним обґрунтуванням постійній 

комісії міської ради з питань соціально-

економічного розвитку, бюджету, 

фінансів, цін, інвестицій, підприємництва 

та регуляторної політики для розгляду в 

порядку, визначеному радою 

Одночасно з 

проєктом 

рішення про 

міський 

бюджет 

Фінансовий  

відділ 

Заставнівської 

міської ради 

12. Забезпечити супровід розгляду питання 

щодо прогнозу міського бюджету 

постійними комісіями міської ради та на 

пленарному засіданні міської ради  

До 25 грудня 

2020 року 

Фінансовий  

відділ 

Заставнівської 

міської ради 

 

 

 

 

Керуюча справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                                Лілія ГАНЯК 

 

 

 

 

 

 


