
 

   
  

 Р І Ш Е Н Н Я 

 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

КРОПИВНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
 

від 27 квітня 2021 року        № 240 
 

Про затвердження Плану заходів щодо 

складання прогнозу бюджету 

Кропивницької міської територіальної 

громади на 2023-2024 роки 

 

Відповідно до статей 75, 751  Бюджетного кодексу України, підпункту 1 

пункту «а» статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» Виконавчий комітет Кропивницької міської ради 

В И Р І Ш И В : 

1. Затвердити План заходів щодо складання прогнозу бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади на 2023 – 2024 роки згідно з 

додатком. 

2. Зобов’язати керівників виконавчих органів Кропивницької міської 

ради та рекомендувати керівнику Головного управління Державної 

податкової служби України у Кіровоградській області забезпечити виконання 

заходів щодо складання прогнозу бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади на 2023 – 2024 роки.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступників 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.Мосіна, 

О.Вергуна, М.Бєжана, С.Колодяжного, керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради С.Балакірєву. 

 

 

 
Міський голова Андрій РАЙКОВИЧ 

 

 

 

 

 
Любов Бочкова 32 17 38 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Рішення Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради 

27 квітня 2021 року № 240 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо складання прогнозу бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2024 рік 

 

 
№ 

з/п 
Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні за виконання 

1 2 3 4 

 1. Здійснення аналізу виконання бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади у 2020 році та поточних бюджетних періодах 2021 

року, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частини 

бюджету 

Травень - червень    Фінансове управління 

2. Впровадження в IAC «LOGICA» аналітичних форм визначення 

орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з 

бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 

середньостроковий період, пропозицій до прогнозу бюджету та типової 

форми прогнозу Кропивницької міської територіальної громади 

 

Протягом 

травня  

Фінансове управління 

3. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно 

– методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, 

визначених Міністерством фінансів України, та листа щодо основних 

організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу 

бюджету Кропивницької міської територіальної громади на  

середньостроковий період 

До 1 червня Фінансове управління 

4. Надання фінансовому управлінню основних прогнозних показників 

економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 

середньостроковий період  

 

До 10 червня Департамент з питань  

економічного розвитку 
 



2 
 

1 2 3 4 

5. Надання фінансовому управлінню разом з поясненнями (зокрема в 

частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних 

розрахунків на 2023-2024 роки доходів бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади: 
 

 за видами надходжень, контроль за стягненням яких здійснює Державна 

податкова служба 

 

 
 

орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває у комунальній власності міста; 

від відчуження комунального майна; 
 

плати за землю, у тому числі орендної плати з юридичних осіб та 

фізичних осіб, та земельного податку з юридичних осіб та фізичних осіб; 

коштів від продажу земельних ділянок до бюджету розвитку 

спеціального фонду бюджету;  

екологічного податку та інших надходжень до фонду охорони 

навколишнього природного середовища спеціального фонду бюджету; 
 

плати за тимчасове користування місцем розташування рекламних 

засобів; 
 

плати за надання адміністративних послуг у розрізі послуг. 

 

 
 
 
 
 
До 15 червня 
 
 
 
 

-//- 
 
 

-//- 
 
 
 
 
 
 

-//- 
 
 

-//- 
 

 

 

 

 
 

Головне управління 

Державної податкової 

служби України у 

Кіровоградській області 
 

Управління комунальної 

власності 

 
 

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього природного 

середовища 
 

 

 

 

Управління містобудування 

та архітектури 
 

Департамент надання 

адміністративних послуг 
6. Прогнозування обсягів доходів бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади, визначення обсягів фінансування бюджету, 

повернення кредитів до бюджету та орієнтовних граничних показників 

видатків бюджету та надання кредитів з бюджету на середньостроковий 

період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України 

та міста Кропивницького, аналізу виконання бюджету в попередніх та 

поточному бюджетних періодах 

 

До 25 червня Фінансове управління 
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1 2 3 4 
7. Підготовка та внесення змін, у разі необхідності, до показників 

«Прогнозу бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 

2022 - 2023 роки», схваленого рішенням Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 18 грудня 2020 року № 670, на підставі 

інформації, визначеної відповідно до пункту 6  

До 01 липня Фінансове управління 

8. Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів 

інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних 

граничних показників видатків та надання кредитів з бюджету на 

середньостроковий період 

До 01 липня Фінансове управління 

9. Надання фінансовому управлінню пропозицій до прогнозу бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2024 роки 

 

До 15 липня Головні розпорядники 

бюджетних коштів 

10. 

Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних 

коштів пропозицій до прогнозу бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади на 2023-2024 роки на відповідність доведеним 

орієнтовним граничним показникам видатків бюджету та надання 

кредитів з бюджету вимогам доведених інструкцій 

До 23 липня Фінансове управління 

11. Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками 

бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2024 роки 

 

До 30 липня Фінансове управління, 

головні розпорядники 

бюджетних коштів 

12. Доопрацювання прогнозу бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади на 2023-2024 роки за результатами проведених 

погоджувальних нарад та інформації, отриманої від головних 

розпорядників бюджетних коштів 

До 10 серпня Фінансове управління 

13. Перевірка інформації, що міститься в наданих головними 

розпорядниками коштів пропозиціях до прогнозу бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2024 роки та 

забезпечити подання зазначеної інформації Міністерству фінансів 

України 

 

До 31 липня  Фінансове управління 
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1 2 3 4 

14. 
 

Подання прогнозу бюджету Кропивницької міської територіальної 

громади на 2023-2024 роки до виконавчого комітету міської ради 

До 15 серпня Фінансове управління 

15. Розгляд та схвалення прогнозу Кропивницької міської територіальної 

громади на 2023-2024 роки 

До 01 вересня Виконавчий комітет міської 

ради 
16. Оприлюднення на офіційному вебсайті міської ради у розділі «Бюджет» 

прогнозу бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 

2023-2024 роки 

До 06 вересня Фінансове управління 

17. Подання проєкту рішення Кропивницької міської ради «Про прогноз 

Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2024 роки» із 

необхідним фінансово-економічним обґрунтуванням до Кропивницької 

міської ради  

До 06 вересня Фінансове управління 

18. Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними 

комісіями міської ради та на пленарному засіданні міської ради в 

порядку визначеному радою 

Вересень Фінансове управління, головні 

розпорядники бюджетних 

коштів 
19. Забезпечення подання Міністерству фінансів України інформації, що 

міститься в прогнозі бюджету Кропивницької міської територіальної 

громади на 2023-2024 роки 

До 30 вересня Фінансове управління 

 

 

 

Начальник фінансового управління Любов БОЧКОВА 
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