
                                                                                                                                       
  

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

________________                                                                                                   №______ 

                                                                 м. Лиман 

Про заходи щодо 

складання проєкту 

бюджету  Лиманської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2021 рік  та 

прогнозу на 2022-2023 

роки 

З метою забезпечення якісного складання проєкту  бюджету   Лиманської 

об’єднаної територіальної громади  на 2021 рік, відповідно до норм  Бюджетного 

кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 

621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проєктів Бюджетної декларації та державного 

бюджету» (із змінами),  розпорядження голови обласної державної адміністрації, 

керівника обласної військово-цивільної адміністрації № 615/5-20 від 17.06.2020 «Про 

організацію роботи щодо формування  проєктів місцевих бюджетів Донецької 

області на 2021 рік», керуючись підпунктом 1 пункту а частини першої статті 28 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Лиманської міської ради 

             

ВИРІШИВ: 

 

 1. Затвердити План заходів  щодо складання проєкту бюджету  Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2021 рік  та прогнозу на 2022-2023 роки   (далі 

– План заходів), що додається. 

 2. Керівникам виконавчих органів міської ради, іншим відповідальним 

виконавцям Плану заходів забезпечити його виконання. 

3 Координацію роботи щодо виконання даного рішення покласти на фінансове 

управління Лиманської міської ради (Пилипенко). 

4. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                                       П.Ф.Цимідан 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       
  

Додаток  

до рішення  

виконавчого комітету  

від                      № 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо складання проєкту бюджету об’єднаної територіальної громади на 2021 рік 
та прогнозу на 2022-2023 роки 

 
№ 
п/
п 

Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальні за 

виконання 

1 

 

Розробка та затвердження Інструкції 

щодо підготовки бюджетних запитів 

 вересень  Фінансове 

управління 

міської ради  

(Пилипенко)  

 

2 

Підготовка та надання до фінансового 

управління міської ради переліку 

бюджетних програм і обсягів видатків на 

їх виконання в 2021 році та прогнозу на 

2022-2023 роки 

 до 1 

жовтня  

Головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

3 

Підготовка та надання до фінансового 

управління міської ради очікуваних у 2020 

році та прогнозних розрахунків  

економічного і соціального розвитку міста 

на 2021- 2023 роки. 

до 1 

жовтня  

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 проєктів кошторисів бюджетних 

установ на 2021 рік 

до 1 жовтня Головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

5 

Аналіз бюджетних запитів і прийняття 

рішення щодо їх включення до проєкту 

бюджету об’єднаної територіальної 

громади 

до 1 

листопада 

 

Фінансове 

управління 

міської ради 

(Пилипенко)  

 

6 

Підготовка та надання до фінансового 

управління міської ради очікуваних у 

2020році та прогнозних розрахунків 

обсягів надходжень за видами податків і 

зборів на 2021-2023 роки 

до 1 

вересня 

Головне 

управління ДФС у 

Донецькій області 

(за згодою)     

 

7 

 Підготовка та надання до фінансового 

управління міської ради очікуваних у 2020 

році та  прогнозних розрахунків на 2021-

2023 роки  надходжень до бюджету 

об’єднаної територіальної громади: 

до 1 

вересня  

Відділ житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету міської 



                                                                                                                                       
  

- плати за оренду майна, що знаходиться у 

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 

ради  (Сердюк) 

8 

Підготовка та надання до фінансового 

управління міської ради очікуваних у 

2020році та прогнозних розрахунків на 

2021-2023 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 1 

вересня  

Відділ 

містобудування та 

архітектури 

виконавчого 

комітету міської 

ради  (Шпак) 

 

 

 

 

 

9 

Підготовка та надання до фінансового 

управління міської ради очікуваних у 2020 

році та прогнозних розрахунків на 2021-

2023 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; 

-відшкодування втрат 

сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва 

 

до 1 

вересня 

Відділ земельних 

питань 

виконавчого 

комітету міської 

ради   

(Красногрудь) 

Відділ у 

Лиманському 

районі Головного 

управління 

Держгеокадастру 

у Донецькій 

області 

(Гапоненко) (за 

згодою) 

 

10 

Підготовка та надання до фінансового 

управління міської ради очікуваних у 2020 

році та прогнозних розрахунків на 2021 -

2023 роки  про надходження до бюджету 

об’єднаної територіальної громади плати 

за надані інші адміністративні послуги 

до 1 

вересня 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

виконавчого 

комітету міської 

ради  (Ройко) 



                                                                                                                                       
  

 

 

11 

Підготовка та надання до фінансового 

управління міської ради очікуваних у 2020 

році та прогнозних розрахунків на 2021 -

2023 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 1 

вересня 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету   міської 

ради (Біленко) 

12 

Проведення роботи по коригуванню 

фактичних надходжень податку на доходи 

фізичних осіб за 2019  рік у зв’язку зі 

зміною місцезнаходження суб’єктів 

господарювання з по подальшим наданням 

відповідної інформації Департаменту 

фінансів облдержадміністрації 

Протягом 

року  

Фінансове 

управління 

міської ради 

(Пилипенко) 

13 

Здійснення прогнозних розрахунків 

показників доходної та видаткової частини 

бюджету об’єднаної територіальної 

громади на 2021 рік на підставі 

макропоказників економічного і 

соціального розвитку України та з 

урахуванням прогнозних показників 

економічного і соціального розвитку 

регіону 

Серпень-

вересень 

Фінансове 

управління 

міської ради 

(Пилипенко) 

14 

Підготовка розрахунків прогнозних 

показників бюджету об’єднаної 

територіальної громади на 2021 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  Фінансове 

управління 

міської ради 

(Пилипенко)  

 

15 

Підготовка та надання до фінансового 

управління міської ради очікуваних у 2020 

році та прогнозних розрахунків на 2021-

до 1 

вересня  

Заступник 

міського голови 

Фесенко В.П. 



                                                                                                                                       
  

2023 роки  про надходження до бюджету 

об’єднаної територіальної громади 

адміністративних  штрафів 

 

16 

Визначення мережі розпорядників нижчого 

рівня та одержувачів бюджетних коштів  

не пізніше 

ніж за 15 

днів до 

початку 

бюджетног

о періоду 

Головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

17 Розробка проєкту бюджету Лиманської  

об’єднаної територіальної громади на 

2021 рік та прогнозу на 2022-2023 роки та 

підготовка проєкту рішення на підставі 

положень і показників міжбюджетних 

відносин 

До 1 грудня  Фінансове 

управління 

міської ради 

(Пилипенко)  

 

18 Розміщення бюджетних запитів  на 

офіційних веб-сайтах головних 

розпорядників коштів бюджету 

Розміщення 

бюджетних 

запитів  на 

офіційних 

веб-сайтах 

головних 

розпорядни

ків коштів 

міського 

бюджету 

Головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

 

19 Внесення на розгляд міської ради рішень з 

подальшим укладанням договорів про 

передачу коштів між місцевими 

бюджетами у вигляді міжбюджетних 

трансфертів на здійснення видатків у 2021 

році 

До 1 серпня  Фінансове 

управління 

міської ради 

(Пилипенко) 

20 Уточнення прогнозу бюджету Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 

наступні за плановим два періоди на 

підставі схваленого Кабінетом Міністрів 

України на 2022-2023 роки. 

У термін, 

визначений 

чинним 

законодавс

твом 

Фінансове 

управління 

міської ради 

(Пилипенко) 

21 Забезпечити оприлюднення показників 

бюджету Лиманської  об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік на 

офіційному веб-сайті  міської ради 

Не пізніше 

20 

календарни

х днів до 

розгляду 

Фінансове 

управління 

міської ради 

(Пилипенко)  

 

22 Організація і проведення публічного 

громадського обговорення проєкту 

бюджету Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2021рік та 

прогнозу на 2022-2023 роки 

До 18 

грудня  

 

Відділ з 

організаційних  

питань та 

внутрішньої 

політики 

виконавчого 



                                                                                                                                       
  

комітету міської 

ради (Короткова) 

 

Фінансове 

управління 

міської ради 

(Пилипенко) 

 

 

23 Затвердження бюджету Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 

2021 рік 

До 25 

грудня   

Виконавчий 

комітет міської 

ради  

 

Фінансове 

управління 

міської ради 

(Пилипенко)  

 

24 Надання до редакції газети визначеної 

радою рішення про бюджет Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 

2021рік 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 

 


