
                                                                                                                                       
  

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
___18.07.2018___                                                                                                   №___250___ 
                                                                 м. Лиман 

 

Про заходи щодо складання 
проекту бюджету об’єднаної  
територіальної громади на 2019 рік 
та прогнозу на 2020-2021 роки 
 
 

Для забезпечення своєчасного і якісного процесу формування проекту 

бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 

роки, відповідно до статей 20,21,75 Бюджетного кодексу України, підпункту 3 

пункту а статті 27, підпункту 1 пункту а статті 28 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Лиманської міської ради 
             

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити план заходів щодо складання проекту бюджету 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 роки згідно 

додатку. 
2. Виконавчим органам міської ради, бюджетним установам, які 

фінансуються за рахунок бюджету об’єднаної територіальної громади надати до 

фінансового управління Лиманської міської ради матеріали щодо бюджетних 

програм і обсяги видатків на їх виконання в 2019 році та прогнозу на 2020 - 2021 

роки. 
3. Відділу економічного розвитку і торгівлі  виконавчого комітету 

Лиманської міської ради (Авдєєнко): 
3.1. За участю виконавчих органів  міської ради у разі необхідності уточнити 

макропоказники економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік та 2020 – 2021 роки.  
3.2. Підготувати та надати до фінансового управління Лиманської міської 

ради прогноз економічного і соціального розвитку об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік, основні показники економічного та соціального розвитку 

об’єднаної територіальної громади на 2020 - 2021 роки. 
4. Відділу житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Лиманської міської ради (Удовиченко) надати до фінансового управління Лиманської 

міської ради прогнозні дані очікуваних надходжень коштів до бюджету об’єднаної 

територіальної громади: 
- плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності 

територіальної громади; 



                                                                                                                                       
  
 - коштів від продажу майна, що знаходиться у комунальній власності  

територіальної громади міста; 

 - коштів від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, 

одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також 

валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі; 

- податку на прибуток підприємств, що належать до комунальної власності 

міста. 
5. Відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету 

Лиманської міської ради (Шпак) надати до фінансового управління Лиманської 

міської ради прогнозні дані про надходження коштів до бюджету об’єднаної 

територіальної громади: 
- коштів пайової участі у розвиток інфраструктури Лиманської об’єднаної 

територіальної громади; 
- плати за розміщення зовнішньої реклами на території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади; 
- адміністративних штрафів. 

6. Відділу земельних питань виконавчого комітету Лиманської 

міської ради (Красногрудь) надати до фінансового управління Лиманської міської 

ради прогнозні дані по надходженню до бюджету об’єднаної територіальної громади: 
- орендної плати за земельні ділянки; 

    - коштів від продажу землі, що знаходиться у комунальній власності  

територіальної громади міста. 

7. Центру надання адміністративних послуг (Ройко) надати до 

фінансового управління Лиманської міської ради прогнозні дані по надходженню до 

бюджету об’єднаної територіальної громади плати за надані інші адміністративні 

послуги.  
8. Відділу державної реєстрації виконавчого комітету   Лиманської 

міської ради (Біленко) надати до фінансового управління Лиманської міської ради 

прогнозні дані про надходження до бюджету об’єднаної територіальної громади: 
- адміністративного збору за державну реєстрацію прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень; 
- адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; 
- прав за  скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

9. Адміністративній комісії при виконавчому комітеті Лиманської міської ради 

(Фесенко) надати до фінансового управління Лиманської міської ради прогнозні дані 

про надходження до бюджету об’єднаної територіальної громади адміністративних 

штрафів. 

10.  Головним розпорядникам бюджетних коштів надати до фінансового 

управління Лиманської міської ради підготовлені бюджетні запити на 2019 рік 

відповідно до інструкції та методичних рекомендацій про їх заповнення. Якщо 

бюджетний запит передбачає надання державної допомоги суб’єктам 

господарювання за рахунок місцевого бюджету у будь-якій формі, головні 

розпорядники бюджетних коштів додають до бюджетного запиту копію рішення 

Уповноваженого органу з питань державної допомоги, прийнятого за результатами 

розгляду повідомлення про нову державну допомогу або справи про державну 



                                                                                                                                       
  
допомогу відповідно до Закону України "Про державну допомогу суб’єктам 

господарювання", або письмово повідомляють про їх звільнення від обов’язку 

повідомлення про нову державну допомогу з посиланням на положення зазначеного 

Закону та нормативно-правові акти, якими встановлені відповідні умови для 

звільнення. 
11. В межах своїх повноважень запропонувати Слов’янській об’єднаній 

державній податковій інспекції головного управління державної фіскальної служби у 

Донецькій області (Колодію) надати до фінансового управління Лиманської міської 

ради прогнозні розрахунки обсягів надходжень за видами податків і зборів на 2019 

рік та прогнозу на 2020 – 2021 роки. 
12. Начальнику фінансового управління Лиманської міської ради : 
12.1. Спільно з головними розпорядниками бюджетних коштів бюджету 

об’єднаної територіальної громади підготувати розрахунки прогнозних показників 

бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік для розгляду та опрацювання 

на засіданнях постійної комісії з питань з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально – економічного розвитку, інвестиційної діяльності та регуляторної політики    

міської ради. 
12.2. Забезпечити складання проекту бюджету об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік і прогнозу на 2020 - 2021 роки та подати його до виконавчого 

комітету Лиманської міської ради та на розгляд та затвердження Лиманській міській 

раді. 
12.3. Забезпечити оприлюднення проекту бюджету об’єднаної територіальної 

громади на 2019 рік на офіційному веб-сайті Лиманської міської ради. 
12.4. Спільно з відділом внутрішньої політики виконавчого комітету міської 

ради (Погорелов) організувати і провести публічне громадське обговорення проекту 

бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік та прогнозу на 2020-2021 

роки.  
 12.5. Надати до редакції газети «Зоря» рішення  про бюджет об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік для оприлюднення. 
13. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 
 

 

Міський голова                       П.Ф.Цимідан 



Додаток  

до рішення  

виконавчого комітету  

Від   18.07.2018                   

№250 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо складання проекту бюджету об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 
та прогнозу на 2020-2021 роки 

 
№ 
п/
п 

Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальні за 

виконання 

1 

 

Розробка та затвердження Інструкції щодо 

підготовки бюджетних запитів 

до 1 жовтня 

2018 року 

Фінансове 

управління міської 

ради  (Пилипенко)  

 

2 

Підготовка та надання до фінансового 

управління міської ради переліку бюджетних 

програм і обсягів видатків на їх виконання в 

2019 році та прогнозу на 2020-2021 роки 

до 1 

листопада 

2018 року 

Головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

3 

Підготовка та надання до фінансового 

управління міської ради прогнозу 

економічного і соціального розвитку міста на 

2019  рік, основних показників економічного та 

соціального розвитку міста на 2020 - 2021 роки 

до 20 

листопада 

2018 року 

Відділ 

економічного 

розвитку і торгівлі  

виконавчого 

комітету міської 

ради  (Авдєєнко) 

4 

Надання до фінансового управління міської 

ради бюджетних запитів відповідно до 

Інструкції та методичних рекомендацій та 

складання проектів кошторисів бюджетних 

установ на 2019 рік 

до 1 

листопада 

2018 року 

Головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

5 

Аналіз бюджетних запитів і прийняття рішення 

щодо їх включення до проекту бюджету 

об’єднаної територіальної громади 

до 20 

листопада 

2018 року 

Фінансове 

управління міської 

ради (Пилипенко)  

 

6 

Підготовка та надання до фінансового 

управління міської ради прогнозних 

розрахунків обсягів надходжень за видами 

податків і зборів на 2019 рік та прогнозу на 

2020-2021  роки 

до 15 

листопада 

2018 року 

В межах своїх 

повноважень 

рекомендувати 

Слов’янській 

об’єднаній державній 

податковій інспекції 

головного управління 

державної фіскальної 

служби у Донецькій 

області (Колодій) 

7 

 Підготовка та надання до фінансового 

управління міської ради розрахунків на 2019 

рік та прогнозу на 2020-2021  роки  

надходжень до бюджету об’єднаної 

територіальної громади: 

- плати за оренду майна, що знаходиться у 

до 15 

листопада 

2018 року 

Відділ житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету міської 

ради  (Удовиченко) 



комунальній власності територіальної 

громади міста; 

- коштів від продажу майна, що знаходиться у 

комунальній власності  територіальної 

громади міста; 

- коштів від реалізації безхазяйного майна, 

знахідок, спадкового майна, одержаного 

територіальною громадою в порядку 

спадкування чи дарування, а також валютні 

цінності і грошові кошти, власники яких 

невідомі;   

- податку на прибуток підприємств, що 

належать до комунальної власності міста 

8 

Підготовка та надання до фінансового 

управління міської ради розрахунків на 2019 

рік та прогнозу на 2020-2021  роки  

надходжень до бюджету об’єднаної 

територіальної громади: 

- коштів пайової участі у розвиток 

інфраструктури Лиманської об’єднаної 

територіальної громади; 

- плати за розміщення зовнішньої реклами на 

території Лиманської об’єднаної 

територіальної громади; 

- адміністративних  штрафів 

 

до 15 

листопада 

2018 року 

Відділ 

містобудування та 

архітектури 

виконавчого 

комітету міської 

ради  (Шпак) 

 

 

 

 

 

9 

Підготовка та надання до фінансового 

управління міської ради розрахунків на 2019 

рік та прогнозу на 2020-2021  роки про 

надходження до бюджету об’єднаної 

територіальної громади: 

- орендної плати за земельні ділянки; 

- коштів від продажу землі, що знаходиться у 

комунальній власності  територіальної 

громади міста 

до 15 

листопада 

2018 року 

Відділ земельних 

питань виконавчого 

комітету міської 

ради   

(Красногрудь) 

10 

Підготовка та надання до фінансового 

управління міської ради розрахунків на 2019 

рік та прогнозу на 2020-2021  роки про 

надходження до бюджету об’єднаної 

територіальної громади плати за надані інші 

адміністративні послуги 

до 15 

листопада 

2018 року 

Центр надання 

адміністративних 

послуг виконавчого 

комітету міської 

ради  (Ройко) 

 

 



11 

Підготовка та надання до фінансового 

управління міської ради розрахунків на 2019 

рік та прогнозу на 2020-2021  роки про 

надходження до бюджету об’єднаної 

територіальної громади: 

- адміністративного збору за державну 

реєстрацію прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень; 

- адміністративного збору за проведення 

державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань; 

- прав за  скорочення термінів надання послуг 

у сфері державної реєстрації прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень і державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 

 

до 15 

листопада 

2018 року 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету   міської 

ради (Біленко) 

12 

Підготовка розрахунків прогнозних 

показників бюджету об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік для 

розгляду та опрацювання на засіданнях 

постійної комісії з питань планування 

бюджету, фінансів, цінової політики та 

соціально – економічного розвитку міської 

ради 

до 1 грудня 

2018 року 

Фінансове 

управління міської 

ради (Пилипенко)  

 

13 

Підготовка та надання до фінансового 

управління міської ради розрахунків на 2019 

рік та прогнозу на 2020-2021  роки про 

надходження до бюджету об’єднаної 

територіальної громади адміністративних  

штрафів 

до 15 

листопада 

2018 року 

Заступник міського 

голови Фесенко В.П. 

 

14 

Визначення мережі розпорядників нижчого 

рівня та одержувачів бюджетних коштів 

не пізніше 

ніж за 15 

днів до 

початку 

бюджетного 

періоду 

Головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

15 Розробка проекту бюджету об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік та 

прогнозу на 2020-2021 роки та підготовка 

проекту рішення на підставі положень і 

показників міжбюджетних відносин 

До 1 грудня 

2018 року 

Фінансове 

управління міської 

ради (Пилипенко)  

 

16 Внесення на розгляд міської ради рішень з 

подальшим укладанням договорів про 

передачу коштів між місцевими бюджетами у 

вигляді міжбюджетних трансфертів на 

здійснення видатків у 2019 році 

До 1 серпня 

2018 року 

Фінансове 

управління міської 

ради (Пилипенко) 

17 Уточнення прогнозу бюджету об’єднаної 

територіальної громади на наступні за 

плановим два періоди на підставі схваленого 

Кабінетом Міністрів України на 2020-2021 

роки. 

У термін, 

визначений 

чинним 

законодавст

вом 

Фінансове 

управління міської 

ради (Пилипенко) 



18 Забезпечити оприлюднення показників 

бюджету об’єднаної територіальної громади 

на 2019 рік на офіційному веб-сайті  міської 

ради 

Не пізніше 

20 

календарних 

днів до 

розгляду 

Фінансове 

управління міської 

ради (Пилипенко)  

 

19 Організація і проведення публічного 

громадського обговорення проекту бюджету 

об’єднаної територіальної громади на 2019 рік 

та прогнозу на 2020-2021 роки 

До 18 

грудня 2018 

року 

 

Відділ з питань 

внутрішньої 

політики 

виконавчого 

комітету міської 

ради (Погорелов) 

 

Фінансове 

управління міської 

ради (Пилипенко) 

 

 

20 Затвердження бюджету об’єднаної 

територіальної громади на 2019 рік 

До 25 

грудня  

2018року 

Виконавчий комітет 

міської ради  

 

Фінансове 

управління міської 

ради (Пилипенко)  

 

21 Надати до редакції газети «Зоря» рішення про 

бюджет об’єднаної територіальної громади на 

2019 рік для оприлюднення 

Не пізніше 

10 днів з дня 

прийняття 

рішення 

Фінансове 

управління міської 

ради (Пилипенко)  

 
 

 

 

Заходи підготовлено фінансовим  управлінням  міської ради 

 

Начальник фінуправління                                                                            Т.В.Пилипенко                                    

 

Керуючий справами                                                                                      Р.О.Малий 

 

 

 

 

 

 

 


