
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА
ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 РІШЕННЯ

від 28.05.2021р.  №127

Про План заходів щодо складання
прогнозу Збаразького  міського
бюджету на 2022-2024 роки

Керуючись  ст.28,  59  Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в
Україні»,  Бюджетним кодексом України, виконавчий комітет міської ради 

ВИРІШИВ :

1.  Затвердити  План  заходів  щодо  складання  прогнозу  міського
бюджету на 2022-2024 роки (далі-План заходів) згідно з додатком.

2.  Заступникам  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих
органів  ради,  керівникам  управлінь  (відділів)  міської  ради  забезпечити
виконання Плану заходів.

3.  Рекомендувати  Збаразькій  ДПІ  Головного  управління  Державної
податкової  служби  України  у  Тернопільській  області  у  межах  повноважень
забезпечити виконання  Плану заходів  та  надання до фінансового управління
міської ради прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період
до 15 червня 2021 року.

4. Організацію за виконанням цього рішення покласти на начальника
фінансового управління міської ради Шиметило І.П.

5.  Контроль  та  відповідальність  щодо  виконання  даного  рішення
покласти  на  заступників  міського  голови  з  питань  діяльності  виконавчих
органів ради за напрямками роботи.

     Збаразький міський голова                                       Р.С.Полікровський

https://pavlogradmrada.dp.gov.ua/wp-content/uploads/2020/03/%D0%94%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA-.docx


                    Додаток до рішення виконавчого 
                    комітету №127 від 28.05.2021р

План заходів щодо складання прогнозу Збаразького  міського
бюджету на 2022-2024 роки

№ Зміст заходів Термін виконання Відповідальні за виконання

1.
 Здійснення аналізу виконання бюджету міста у попередніх
та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у
виконанні дохідної та видаткової частин бюджету.

Травень-червень Фінансове управління міської ради

2.

Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів 
організаційно-методологічних засад складання прогнозу 
бюджету міста, визначених Міністерством фінансів 
України, та інструктивного листа щодо основних 
організаційних засад процесу підготовки пропозицій до 
прогнозу бюджету

в триденний термін
після їх отримання

Фінансове управління міської ради

3.
Надання фінансовому управлінню міської ради основних 
прогнозних показників економічного і соціального 
розвитку міста на середньостроковий період.

До 1 червня
Управління економіки та залучення

інвестицій міської ради

4.
Надання фінансовому управлінню інформації щодо 
чисельності населення громади

До 10 червня Територіальний орган статистики

5.

Підготовка та подання фінансовому управлінню разом з 
поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у 
майбутніх періодах)прогнозних обсягів доходів бюджету 
на середньостроковий період відповідно до типової форми 
прогнозу місцевого бюджету
 

До 15 червня
Збаразька ДПІ ГУ ДПС у

Тернопільській області, управління
економіки та залучення інвестицій 



6.

Прогнозування обсягів доходів бюджету міста, визначення 
обсягів фінансування бюджету міста, повернення кредитів 
до бюджету міста, а також орієнтовних граничних 
показників видатків бюджету міста та надання кредитів з 
бюджету міста на середньостроковий період на підставі 
прогнозу економічного і соціального розвитку України та 
громади, аналізу виконання бюджету міста в попередніх та
поточному бюджетних періодах

До 25 червня Фінансове управління міської ради

7.

Розроблення та доведення до головних розпорядників 
бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до 
прогнозу бюджету та орієнтовних граничнихпоказників 
видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на 
середньостроковий період. 

До 1 липня Фінансове управління міської ради

8.
Надання  фінансовому управлінню пропозицій до прогнозу
Збаразького міського бюджету

До 15 липня
Головні розпорядники бюджетних

коштів

9.

Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками 
бюджетних коштів пропозицій до прогнозу Збаразького 
міського бюджету на відповідність доведеним орієнтовним
граничним показникам видатків місцевого бюджету та 
надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам 
доведених інструкцій

До 25 липня Фінансове управління міської ради

10.
Проведення погоджувальних нарад з головними 
розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження 
показників прогнозу Збаразького міського бюджету

До 5 серпня
Фінансове управління міської ради

та головні розпорядники бюджетних
коштів

11.

Доопрацювання прогнозу Збаразького міського  бюджету 
за результатами проведених погоджувальних нарад та 
інформації, отриманої від структурних підрозділів  
виконавчого  комітету  міської  ради

До 12серпня Фінансове управління міської ради

12.
Подання прогнозу міського бюджету на розгляд та 
схвалення виконавчого комітету міської ради 

До 15
серпня(граничний

термін)
Фінансове управління міської ради



13.
Подання прогнозу Збаразького міського бюджету разом із
фінансово-економічним  обґрунтуванням  до  Збаразької
міської ради для розгляду у порядку, визначеному радою

До 1 вересня
(граничний
термін)

Фінансове управління міської ради

14.

Супровід  розгляду  питання  щодо  прогнозу  міського
бюджету постійними комісіями Збаразької міської ради та
на  пленарному  засіданні  міської  ради  у  порядку,
визначеному радою

Вересень
Фінансове управління, головні

розпорядники коштів, представники 
виконавчого комітету  міської ради

              Керуючий справами
             (секретар) виконавчого комітету                                                                                              О.А.Присяжнюк

 




	

