
                                                                                                                                       
  

 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 

________________                                                                                                   №______ 

                                                                 м. Лиман 

Про заходи щодо 

складання прогнозу 

бюджету  Лиманської 

об’єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 

роки 

 

Для забезпечення своєчасного і якісного процесу формування прогнозу 

бюджету об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки, відповідно до статей 

19,20,75
1
 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 прогнозу бюджету Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2021-2023 роки згідно додатку. 

2.Відділу економічного розвитку і торгівлі  виконавчого комітету Лиманської 

міської ради (Авдєєнко) за участю виконавчих органів  міської ради підготувати та 

надати до фінансового управління Лиманської міської ради  основні прогнозні 
показники економічного і соціального розвитку Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2021-2023 роки. 

3.Відповідальним за виконання заходів забезпечити надання до фінансового 

управління Лиманської міської ради пропозиції до прогнозу на 2021 - 2023 роки. 

 4.Фінансовому управлінню Лиманської міської ради (Пилипенко) забезпечити 

складання прогнозу бюджету Лиманської об’єднаної територіальної громади на 2021 
- 2023 роки та подання його на розгляд та схвалення до виконавчого комітету 
Лиманської міської ради.  

5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

Міський голова                       П.Ф.Цимідан 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       
  

Додаток  

до рішення  

виконавчого комітету  

від                      № 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо складання прогнозу  бюджету Лиманської об’єднаної територіальної 
громади на 2021-2023 роки 

 
№ 
п/
п 

Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальні за 

виконання 

1 

Підготовка та надання до фінансового 

управління міської ради очікуваних у 2020 

році та прогнозних розрахунків обсягів 

надходжень за видами податків і зборів на 

2021 -2023 роки 

Квітень 

2020 року 

Головне управління 

ДФС  у Донецькій 

області 

(Дмитренко) (за 

згодою) 

2 

 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: 

- 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 

Квітень 

 2020 року 

Відділ житлово-

комунального 

господарства 

виконавчого 

комітету міської 

ради  (Сердюк) 

3 

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: 

- 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 

 

Квітень 

2020 року 

 

Відділ 

містобудування 

та архітектури 

виконавчого 

комітету міської 

ради  (Шпак) 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                       
  

4 

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 

Квітень 

2020 року 

Відділ земельних 

питань 

виконавчого 

комітету міської 

ради   

(Красногрудь) 

5 

Підготовка та надання до фінансового 

управління міської ради очікуваних у 

2020році та прогнозних розрахунків на 

2021-2023 роки  про надходження до 

бюджету об’єднаної територіальної громади 

плати за надані інші адміністративні 

послуги 

Квітень 

2020 року 

Центр надання 

адміністративних 

послуг 

виконавчого 

комітету міської 

ради  (Ройко) 

 

 

6 

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 

Квітень 

2020 року 

Відділ державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету   міської 

ради (Біленко) 

7 

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 

адміністративних  штрафів 

Квітень 

2020 року 

Керуючий 

справами   

Малий Р.О. 

8 

Підготовка та надання до фінансового 

управління міської ради основних 

прогнозних показників економічного і 

соціального розвитку Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2021-

2023 роки 

Травень –

червень 

2020 року 

Відділ 

економічного 

розвитку і 

торгівлі  

виконавчого 

комітету міської 

ради  (Авдєєнко)  



                                                                                                                                       
  

 

Головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

 

 

9 

Прогнозування обсягів доходів  бюджету, 

визначення обсягів фінансування бюджету 

об’єднаної територіальної громади, 

повернення кредитів до бюджету 

об’єднаної територіальної громади та 

орієнтовних граничних показників  

видатків бюджету об’єднаної 

територіальної громади  та надання 

кредитів з бюджету об’єднаної 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

Квітень –

травень 

2020 року 

 

Фінансове 

управління 

міської ради  

(Пилипенко)  

 

10 

 

Розробка та затвердження Інструкції з 

підготовки пропозицій до прогнозу 

бюджету Лиманської об’єднаної 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

Травень  

2020 року 

Фінансове 

управління 

міської ради  

(Пилипенко)  

 

11 

Надання до фінансового управління міської 

ради пропозицій до прогнозу бюджету 

Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки відповідно до 

Інструкції   

 

Червень 

2020 року 

Головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

12 

Аналіз пропозицій до прогнозу бюджету 

Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки  і прийняття 

рішення щодо їх включення до прогнозу 

бюджету об’єднаної територіальної громади 

Липень 

2020 року 

Фінансове 

управління 

міської ради 

(Пилипенко)  

 

13 Розробка прогнозу бюджету на 2021-2023 

роки та подання  його виконавчому 

комітету міської ради 

Липень 

2020 року 

Фінансове 

управління 

міської ради 

(Пилипенко)  

 

14 Підготовка розрахунків прогнозних 

показників бюджету об’єднаної 

територіальної громади на 2021-2023 роки 

для розгляду та опрацювання на засіданнях 

постійної комісії з питань планування 

бюджету, фінансів, цінової політики та 

соціально – економічного розвитку міської 

Липень 

2020 року 

Фінансове 

управління 

міської ради 

(Пилипенко)  



                                                                                                                                       
  

ради 

15 Забезпечення оприлюднення проєкту 

рішення щодо прогнозу бюджету 

Лиманської  об’єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки на офіційному 

веб-сайті  міської ради 

Не пізніше 

20 

календарних 

днів до 

розгляду 

Фінансове 

управління 

міської ради 

(Пилипенко)  

 

16 Розгляд та схвалення  прогнозу бюджету 

Лиманської об’єднаної територіальної 

громади на 2021-2023 роки 

до 1 вересня 

2020  року 

Виконавчий 

комітет міської 

ради  (Цимідан) 

 

17 Подання   прогнозу бюджету Лиманської 

об’єднаної територіальної громади на 2021-

2023 роки  міській раді 

у 

п’ятиденний 

строк після 

схвалення 

Виконавчий 

комітет міської 

ради  (Цимідан) 

 

 

Заходи підготовлено фінансовим  управлінням  міської ради 

 

Начальник фінуправління                                                                            Т.В.Пилипенко             

 

Керуючий справами                                                                                      Р.О.Малий 

 

 


