КРАМАТОРСЬКА МІСЬКА РАДА

ПРОЕКТ

Виконавчий комітет
РІШЕННЯ
від

№

м. Краматорськ
Про затвердження складу робочої
групи та плану заходів щодо
підготовки проекту бюджету міста на
2020 рік і прогнозів місцевого
бюджету на наступні за плановим два
бюджетні
періоди
З метою забезпечення якісного складання проекту бюджету міста на 2020 рік,
відповідно до ст. 75 - 77 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 28 Закону України
„Про місцеве самоврядування в Україні”,
виконком міської ради
В И Р І Ш И В:
1. Затвердити:
1) склад робочої групи з підготовки проекту бюджету міста на 2020 рік і прогнозів
місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (додаток 1);
2) план заходів з підготовки проекту бюджету міста на 2020 рік і прогнозів місцевого
бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (додаток 2).
2. Доручити робочій групі з підготовки проекту бюджету міста на 2020 рік і прогнозів
місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди провести роботу щодо
формування проекту бюджету міста на 2020 рік і прогнозів місцевого бюджету на наступні
за плановим два бюджетні періоди та міжбюджетних відносин.
3. Структурним підрозділам міської ради забезпечити безумовне виконання плану
заходів з підготовки проекту бюджету міста на 2020 рік і прогнозів місцевого бюджету на
наступні за плановим два бюджетні періоди.
4. Рекомендувати виконкомам селищних рад розробити план заходів з підготовки
проекту бюджету на 2020 рік.
5. Контроль за виконання даного рішення покласти на заступників міського голови
згідно з розподілом обов'язків.
Міський голова

А.В.Панков

Додаток 1
до рішення виконкому міської ради
№
СКЛАД
робочої групи з підготовки проекту бюджету міста на 2020 рік і прогнозів
місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди
Ніконенко
Світлана Євгеніївна

-

Рогова
Олена Андріївна

-

заступник міського голови, голова робочої
групи
головний спеціаліст бюджетного відділу
фінансового управління, секретар робочої
групи

Члени робочої групи:
Алексєєнко
Валерія Анатоліївна

-

начальник архівного відділу

Бахметьєва
Олена Володимирівна

-

начальника відділу транспорту, зв’язку та
енергетики

Берегова
Галина Вікторівна

-

начальник відділу по обліку та звітності,
головний бухгалтер

Боєвський
Сергій Олександрович

-

заступник міського голови

Вакалов
Володимир Володимирович

-

начальник відділу житлового господарства

Гореславець
Андрій Миколайович

-

начальник управління з гуманітарних питань

Гримайло
Зінаїда Сергіївна

-

начальник відділу комунальних ресурсів та
самоврядного контролю

Гришичева
Поліна Володимирівна

-

начальник управління праці та соціального
захисту населення

Грідасов
Вадим Михайлович

-

начальник відділу інвестиційної діяльності та
зовнішніх зв’язків

Давидов
Олег Володимирович

-

начальник служби у справах дітей

Кирна
Галина Іванівна

-

Кузнецов
Олександр Володимирович

-

заступник
начальника
фінансового
управління, начальник бюджетного відділу
фінансового управління
начальник відділу комунального господарства

Кукочка
Сергій Васильович

-

начальник управління з питань цивільного
захисту

Куцен
Катерина Віталіївна

-

Люлька
Юрій Анатолійович

-

начальник управління реєстраційних
повноважень та ведення реєстру
територіальної громади
заступник міського голови

Мельник
Валерія Павлівна

-

начальник відділу охорони здоров’я

Мілінтєєва
Світлана Олександрівна

-

завідувач трудового архіву

Мозольова
Марина Валеріївна

-

начальник управління освіти

Османов
Саід Імранович

-

начальник управління капітального
будівництва та перспективного розвитку міста

Рубайло
Ярослава Сергіївна

-

начальник відділу економіки

Саєнко
Олена Миколаївна

-

начальник фінансового управління

Фальченко
Світлана Романівна

-

заступник міського голови

Керуючий справами

А.М. Давискиба

Начальник фінансового управління

О.М. Саєнко

Додаток 2
до рішення виконкому міської ради
№

ПЛАН
заходів з підготовки проекту бюджету міста на 2020 рік і прогнозів місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди
№
Заходи
п/п
1
Подання Департаменту фінансів облдержадміністрації прогнозних показників
доходів загального та спеціального фондів зведеного бюджету міста у розрізі джерел
надходжень на 2020 рік та на наступні два бюджетні періоди
2
Подання Департаменту фінансів облдержадміністрації даних щодо надходжень до
місцевого бюджету екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності, орендної плати за водні об’єкти (їх
частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевою радою у 2018
році , очікуваних надходжень у 2019 році, прогнозних надходжень на 2020 рік та на
наступні за плановим два бюджетні періоди

3

Подання Департаменту фінансів облдержадміністрації інформації щодо надходжень
до
місцевого
бюджету
коштів
від
продажу
земельних
ділянок
несільськогосподарського призначення та прав на них, що перебувають у
комунальній власності,
відшкодування втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва у 2018 році, очікуваних надходжень у 2019 році,
прогнозних надходжень на 2020 рік та на наступні за плановим два бюджетні періоди

Відповідальні
фінансове управління

Термін виконання

у термін, визначений
Департаментом фінансів
облдержадміністрації
відділ
комунальних у термін, визначений
ресурсів
та Департаментом фінансів
самоврядного
облдержадміністрації
контролю,
фінансове
управління спільно з
ДПІ у м. Краматорську
ГУ ДФС у Донецькій
області,
Державною
казначейською
службою України у
м.Краматорську
Донецькій області
фінансове управління,
у термін, визначений
відділ комунальних
Департаментом фінансів
ресурсів та
облдержадміністрації
самоврядного контролю
спільно з між-міським
управлінням у м.
Краматорську та
Дружківці ГУ
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№
п/п
4

5

6

7

8

Заходи

Відповідальні
Держгеокадастру у
Донецькій області
Подання Департаменту фінансів облдержадміністрації інформації про фактичні фінансове управління
надходження податку на доходи фізичних осіб у 2018 році
спільно з ДПІ у м.
Краматорську ГУ
ДФС
у Донецькій області,
Державною
казначейською
службою України у
м.Краматорську
Донецькій області
Підготовка та надання фінансовому управлінню міської ради розрахунку очікуваних відділ економіки
показників на 2019 рік та прогнозних на 2020 рік щодо фонду оплати праці,
середньооблікової чисельності працюючих, середньомісячної заробітної плати по
місту
Подання Департаменту фінансів облдержадміністрації прогнозних розрахунків фінансове управління
показників доходної та видаткової частини місцевого бюджету на 2020 рік на
підставі макропоказників економічного і соціального розвитку України, з
урахуванням прогнозних показників економічного і соціального розвитку міста,
наданих відділом економіки міської ради
Підготовка та надання відділу економіки міської ради інформації про основні фінансове управління
фінансові показники розвитку м.Краматорська ( надходження доходної та обсяг
видаткової частити бюджету міста ) на 2020 рік та прогнозу на 2021-2022 роки для
формування проекту Програми економічного і соціального розвитку м. Краматорська
на 2019 рік та уточнень до даної інформації

Продовження додатка 2
Термін виконання

у термін, визначений
Департаментом фінансів
облдержадміністрації

у термін, визначений
фінансовим управлінням

у термін, визначений
Департаментом фінансів
облдержадміністрації
у термін, визначений
відділом економіки

Формування переліку інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний відділ економіки та в термін, визначений
період та наступні за плановим два бюджетні періоди для визначення індикативних відділ
інвестиційної чинним законодавством
прогнозних показників за бюджетними програмами в межах підготовки проекту діяльності та зовнішніх
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№
п/п
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11

12
13

Заходи

Продовження додатка 2
Термін виконання
Відповідальні
зв’язків
(збір),
структурні підрозділи
міської ради – головні в термін, визначений
розпорядники
чинним законодавством
бюджетних коштів
фінансове управління
після отримання з
міністерства фінансів
України особливостей
складання проектів
місцевих бюджетів на
2020 рік
структурні підрозділи в термін, визначений
міської ради – головні фінансовим управлінням
розпорядники
бюджетних коштів

Програми економічного та соціального розвитку м. Краматорськ на відповідні
періоди.
Проведення роботи та надання фінансовому управлінню переліку проектів та заходів,
які планується реалізувати в 2020 році за рахунок коштів державного бюджету, в т.ч.
державного фонду регіонального розвитку
Розробка та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів міського
бюджету інструкції з підготовки бюджетних запитів на плановий рік з урахуванням
типової форми бюджетних запитів, визначеної Міністерством фінансів України, та
особливостей складання проектів місцевих бюджетів, а також вимог щодо
формування індикативних прогнозних обсягів видатків бюджету на наступні за
плановим два бюджетні періоди
Підготовка бюджетних запитів та подання до фінансового управління бюджетних
запитів на підставі планів діяльності, інструкцій з підготовки бюджетних запитів та
індикативних прогнозних показників обсягів на плановий та наступні за плановим
два бюджетні періоди з відповідними обґрунтуваннями та поясненнями, з переліком
заходів та регіональних програм, фінансування яких здійснюватиметься з міського
бюджету, розроблених з урахуванням реалізації напрямків економічного і
соціального розвитку м. Краматорськ, фінансування яких буде здійснюватися з
міського бюджету
Затвердження цільових галузевих програм місцевого розвитку та актуалізація діючих структурні підрозділи
програм із затвердженням їх у новій редакції
міської ради – головні
розпорядники
бюджетних коштів
Опрацювання бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних фінансове управління
коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та
ефективності використання бюджетних коштів
Підготовка та надання для розгляду міським головою та заступниками міського фінансове управління
голови узагальнених пропозицій щодо включення до проекту міського бюджету на
2020 рік:
- по доходах обсягу надходжень в розрізі податків, зборів (обов’язкових платежів);
- по видатках за результатами опрацювання бюджетних запитів, поданих
головними розпорядниками бюджетних коштів;
- по заходах, які носять ініціативний характер та пропонуються структурними

до 01.12.2019

в двотижневий термін
після надання бюджетних
запитів
за узгодженням з міським
головою та його
заступниками
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№
п/п
14

Заходи

Продовження додатка 2
Відповідальні

підрозділами міської ради, для включення до Програми економічного та соціального
розвитку м. Краматорськ на 2020 рік
Складання прогнозу міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні фінансове управління,
періоди відповідно до прогнозу основних показників економічного і соціального структурні підрозділи
розвитку України
міської ради – головні
розпорядники
бюджетних коштів

Термін виконання

після отримання з
міністерства фінансів
України уточненого
прогнозу економічного і
соціального розвитку на
наступні за плановим два
бюджетні періоди

15

Доведення до виконкомів селищних рад організаційно – методологічних вимог щодо фінансове управління
складання проектів місцевих бюджетів, отриманих від департаменту фінансів
облдержадміністрації та Міністерства фінансів України

після отримання
зазначених вимог

16

За підсумками розгляду міським головою, заступниками міського голови та фінансове управління
фінансовим управлінням підготовка проектів рішень виконкому міської ради «Про
попередній розгляд рішення міської ради «Про міський бюджет на 2020 рік»» і «Про
схвалення прогнозу бюджету м. Краматорська на 2021 -2022 рр.» та винесення їх на
розгляд виконкому міської ради.
Розміщення проекту рішення виконкому міської ради «Про попередній розгляд
рішення міської ради «Про міський бюджет на 2020 рік»» на офіційному сайті
Краматорської міської ради

згідно з планом
проведення засідань
виконкому

Подання на розгляд постійної комісії з питань соціально – економічного розвитку, фінансове управління
бюджету, фінансів, зовнішньоекономічної діяльності проекту рішення міської ради
„Про міський бюджет на 2020 рік ” та пояснювальної записки до нього, а також
прогнозу міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди та
внесення його на розгляд міської ради.
Розміщення рішення міської ради «Про міський бюджет на 2020 рік» на офіційному
сайті Краматорської міської ради та у міській газеті «Краматорська правда»

згідно з планом
проведення засідань
комісії та сесій міської
ради
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до 25.12.2019

у десятиденний строк
після затвердження
рішення міської ради
«Про міський бюджет на

8
№
п/п
18

Заходи

Продовження додатка 2
Відповідальні

Термін виконання
2020 рік»

Приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про
Державний бюджет України

Керуючий справами
Начальник фінансового управління

фінансове управління

А.М. Давискиба
О.М. Саєнко

у двотижневий строк з дня
офіційного опублікування
закону про Державний
бюджет України (у разі
необхідності)

