
 
 

 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

                                                 ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ                        

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

            

від _16.04.2020_ №___131_ 

             м.Покровськ 
 

 

Про організацію роботи щодо 

складання прогнозу бюджету 

м. Покровськ на 2021-2023 роки 

 

 

 

З метою забезпечення якісного складання прогнозу бюджету м.Покровськ 

на 2021-2023 роки, відповідно до статей 75,75¹ Бюджетного кодексу України 

від 08.07.2010 № 2456-VI із змінами та доповненнями, постанови Кабінету 

Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і 

програмних документів економічного і соціального розвитку та складання 

проєктів Бюджетної декларації та державного бюджету» (із змінами)    

керуючись статтям 28, 59, 73 Закону України від 21.05.1997 № 280/97-ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити План заходів щодо організації роботи по складанню 

прогнозу бюджету м. Покровськ на 2021-2023 роки (далі – План заходів), що 

додається. 

 

2.  Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на  

секретаря  міської ради Сущенко І.В.                                                                   

 

 

В.п. міського голови                                                                 І. Сущенко 

  

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконкому 

від _16.04.2020_ №___131_ 

 

План заходів 

щодо організації роботи по складанню прогнозу бюджету м. Покровськ на 2021-2023 роки 

 

№ 

з/п 
Заходи Термін виконання Відповідальні виконавці 

1. Подання Департаменту фінансів Донецької обласної державної 

адміністрації: 

 

прогнозних показників доходів зведеного  місцевого бюджету у 

розрізі джерел надходжень та фондів на 2021-2023 роки; 

 

 

 

 

 

 

очікуваних у 2020 році та прогнозних на 2021-2023 роки 

показників надходжень до державного та місцевих бюджетів 

екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища внаслідок господарської та іншої 

діяльності, орендної плати за водні об’єкти (їх частини), що 

надаються в користування на умовах оренди місцевою радою, 

плати за використання інших природних ресурсів, а також 

фактичних надходжень зазначених платежів у 2019 році, 

У термін, 

визначений 

Департаментом 

фінансів 

Донецької 

обласної 

державної 

адміністрації 

 

 

 

Фінансове управління 

Покровської міської ради 

Донецької області,                  

ГУ ДПС у Донецькій 

області (Покровсько - 

Добропільське управління 

ГУ ДПС у Донецькій 

області) 

 

Фінансове управління 

Покровської міської ради 

Донецької області,                  

ГУ ДПС у Донецькій 

області (Покровсько - 

Добропільське управління 

ГУ ДПС у Донецькій 

області),   Управління 



погоджених  з ГУ ДПС у Донецькій області (Покровсько - 

Добропільське управління ГУ ДПС у Донецькій області) та 

Управлінням Державної казначейської служби України у           

м. Покровську Донецької області; 

 

очікуваних у 2020 році та прогнозних на 2021-2023 роки 

показників надходжень до місцевого бюджету коштів від 

продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення та прав на них, що перебувають у комунальній 

власності, відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва; 

 

 

 

 

 

інформації про надходження податку на доходи фізичних осіб, 

що зараховувався у 2019 році до місцевого бюджету згідно з 

нормативами, визначеними Бюджетним кодексом України, 

погодженої з ГУ ДПС у Донецькій області (Покровсько - 

Добропільське управління ГУ ДПС у Донецькій області) та 

Управлінням Державної казначейської служби України у м. 

Покровську Донецької області 

  

 

Державної казначейської 

служби України у м. 

Покровську Донецької 

області 

 

Фінансове управління 

Покровської міської ради 

Донецької області, 

Міськрайонне  управління        

у Покровському районі та        

м. Мирноград  Головного 

управління 

Держгеокадастру у  

Донецької області  
 

 

Фінансове управління 

Покровської міської ради 

Донецької області,                  

ГУ ДПС у Донецькій 

області (Покровсько - 

Добропільське управління 

ГУ ДПС у Донецькій 

області),   Управління 

Державної казначейської 

служби України у м. 

Покровську Донецької 

області                  

2. Здійснення аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх Протягом 2020 Фінансове управління 



та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у 

виконанні дохідної та видаткової частини бюджету 

року Покровської міської ради 

Донецької області 

3. Надання фінансовому управлінню Покровської міської ради 

Донецької області основних прогнозних показників 

економічного і соціального розвитку міста на 2021-2023 роки  

Після схвалення 

Кабінетом 

Міністрів України 

прогнозу 

економічного і 

соціального 

розвитку України 

на 2021-2023 роки, 

але не пізніше 01 

червня 2020 року 

Відділ економічного 

аналізу і прогнозу 

Покровської міської ради 

4. Надання фінансовому управлінню Покровської міської ради 

Донецької області переліку чинних програм, затверджених в 

установленому порядку, виконання яких передбачається 

протягом 2021-2023 років 

 

До 01 червня 2020 

року 

Відділ економічного 

аналізу і прогнозу 

Покровської міської ради 

5. Проведення аналізу виконання програм, термін дії яких 

закінчується у поточному році, та подання,  за погодженням з 

заступниками міського голови, які координують і контролюють 

відповідні структурні підрозділи міської ради згідно із 

розподілом обов’язків та відділом економічного аналізу і 

прогнозу Покровської міської ради, міському голові пропозицій 

щодо продовження їх дії або розробки нових програм на 

середньостроковий період з урахуванням реалізації напрямів 

Стратегії розвитку Донецької області на період до 2027 року. 

Перелік програм, щодо яких прийнято рішення про їх розробку 

та/або про продовження терміну їх дії на середньостроковий 

період (з урахуванням виконання абзацу першого цього пункту 

До 01 червня 2020 

року 

Головні розпорядники  

коштів міського бюджету, 

відділ економічного 

аналізу і прогнозу 

Покровської міської ради 



Плану заходів), надати фінансовому управлінню Покровської 

міської ради Донецької області 

6. Надання фінансовому управлінню Покровської міської ради 

Донецької області переліку заходів, що мають ініціативний 

характер та/або забезпечують протягом декількох років 

виконання програм (проектів) регіонального розвитку з 

урахуванням реалізації напрямів Стратегії розвитку Донецької 

області на період до 2027 року, сформований за погодженням 

заступниками голови міської ради, які координують і 

контролюють відповідні структурні підрозділи міської ради 

згідно із розподілом обов’язків, відділом економічного аналізу і 

прогнозу Покровської міської ради (на відповідність зазначеній 

Стратегії) та міським головою 

До 01 червня 2020 

року 

Головні розпорядники  

коштів міського бюджету, 

відділ економічного 

аналізу і прогнозу 

Покровської міської ради 

7. Підготовка та подання фінансовому управлінню Покровської 

міської ради Донецької області прогнозних обсягів доходів 

міського бюджету на 2020-2023 роки разом з поясненнями 

динаміки показників відповідно до форми прогнозу 

У строк, 

визначений 

фінансовим 

управлінням 

Покровської 

міської ради 

Донецької області 

ГУ ДПС у Донецькій 

області (Покровсько - 

Добропільське управління 

ГУ ДПС у Донецькій 

області) 

8. Здійснення прогнозних розрахунків показників доходів міського 

бюджету та визначення обсягів фінансування міського бюджету 

та орієнтовних граничних показників видатків міського 

бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на 2021-2023 

роки на підставі основних прогнозних макропоказників 

економічного і соціального розвитку України та основних 

прогнозних показників економічного і соціального розвитку 

міста на середньостроковий період, наданих відділом 

економічного аналізу і прогнозу Покровської міської ради та 

Червень 2020 року 

Фінансове управління 

Покровської міської ради 

Донецької області 



аналізу виконання міського бюджету у попередніх та поточному 

бюджетних періодах, здійсненого відповідно до пункту 2 цього 

Плану заходів 

9. Розроблення та доведення до головних розпорядників  коштів 

міського бюджету інструкції з підготовки пропозицій до 

прогнозу міського бюджету та орієнтовних граничних 

показників видатків, а також організаційно-методологічних 

засад складання прогнозу міського бюджету, визначених 

Міністерством фінансів України, та інструктивного листа щодо 

основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій 

до прогнозу бюджету 

Червень 2020 року 

(після отримання 

від Міністерства 

фінансів України 

організаційно-

методологічних 

засад відповідно 

до статті 75¹ 

Бюджетного 

кодексу України) 

Фінансове управління 

Покровської міської ради 

Донецької області 

10. Підготовка та подання фінансовому управлінню Покровської 

міської ради Донецької області пропозицій до прогнозу міського 

бюджету на підставі планів діяльності на середньостроковий 

період, інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу міського 

бюджету, орієнтованих граничних показників видатків з 

відповідними обґрунтуваннями та поясненнями, з переліком 

централізованих заходів та місцевих програм, фінансування 

яких здійснюватиметься з міського бюджету 

 

У строк, 

визначений 

фінансовим 

управлінням 

Покровської 

міської ради 

Донецької області  

Головні розпорядники  

коштів міського бюджету 

11. Здійснення аналізу пропозицій, поданих головними 

розпорядниками коштів міського бюджету до прогнозу міського 

бюджету на 2021-2023 роки, на відповідність доведеним 

орієнтовним граничним показникам міського бюджету і вимогам 

доведених інструкцій 

У строк, 

визначений 

фінансовим 

управлінням 

Покровської 

міської ради 

Донецької області 

Фінансове управління 

Покровської міської ради 

Донецької області 



12. Проведення погоджувальних нарад з головними 

розпорядниками  коштів міського бюджету щодо узгодження 

показників прогнозу міського бюджету на 2021-2023 роки  Липень 2020 року 

Фінансове управління 

Покровської міської ради 

Донецької області,           

Головні розпорядники  

коштів міського бюджету 

13. Доопрацювання прогнозу міського бюджету на 2021-2023 роки 

за результатами проведених погоджувальних нарад та 

інформації, отриманої від структурних підрозділів міської ради, 

для  розгляду та з метою підготовки проекту рішення міської 

ради «Про затвердження Прогнозу бюджету м. Покровськ на 

2021-2023 роки» для забезпечення доступності публічної 

інформації  

 

Фінансове управління 

Покровської міської ради 

Донецької області,              

Відділ економічного 

аналізу і прогнозу 

Покровської міської ради, 

Головні розпорядники  

коштів міського бюджету           

14. Оприлюднення проекту рішення міської ради «Про 

затвердження Прогнозу бюджету м. Покровськ на 2021-2023 

роки» на офіційному вебсайті Покровської міської ради 

Донецької області (з додержанням вимог Закону України «Про 

доступ до публічної інформації») 

Не пізніш як за 20 

робочих днів до 

дати його 

розгляду з метою 

прийняття 

Фінансове управління 

Покровської міської ради 

Донецької області               

15. Подання прогнозу бюджету м. Покровськ на 2021-2023 роки для 

розгляду до виконавчого комітету міської ради  
До 15 серпня 2020 

року 

Фінансове управління 

Покровської міської ради 

Донецької області               

16. Розгляд та схвалення прогнозу бюджету м. Покровськ на 2021-

2023 роки виконавчим комітетом міської ради 
До 01 вересня 

2020 року 

Фінансове управління 

Покровської міської ради 

Донецької області               

17. Доопрацювання, з урахуванням розгляду прогнозу бюджету м. 

Покровськ на 2021-2023 роки відповідно до пункту 16 цього 

Плану заходів, проекту рішення міської ради «Про затвердження 

Прогнозу бюджету м. Покровськ на 2021-2023 роки» для 

прийняття його в установленому порядку 

У п’ятиденний 

строк після 

схвалення 

виконавчим 

комітетом міської 

Фінансове управління 

Покровської міської ради 

Донецької області               



ради 

 

 

     Керуючий справами виконкому  міської ради                                                                                                                                     

А. Жук 

 

 

        План заходів щодо організації роботи по складанню прогнозу бюджету м. Покровськ на 2021-2023 роки 

підготовлено фінансовим управління Покровської міської ради Донецької області 

 

 

 

Начальник фінансового управління Покровської міської ради Донецької області                                                                             

Ю. Порецька 

 


