
Додаток 1     

до Бюджетного регламенту  

проходження бюджетного  

процесу в м.Запоріжжя   

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо складання прогнозу бюджету міста на середньостроковий період 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 

 

Відповідальні за 

виконання 

 

1.  Здійснення аналізу виконання 

бюджету міста у попередніх та 

поточному бюджетних періодах, 

виявлення тенденцій у виконанні 

дохідної та видаткової частин 

бюджету. 

до 1 травня Департамент 

фінансової та 

бюджетної 

політики міської 

ради 

2.  Доведення до головних розпорядників 

бюджетних коштів організаційно-

методологічних засад складання 

прогнозу бюджету міста, визначених 

Міністерством фінансів України, та 

інструктивного листа щодо основних 

організаційних засад процесу 

підготовки пропозицій до прогнозу 

бюджету. 

в три-

денний 

термін 

після їх 

отримання 

Департамент 

фінансової та 

бюджетної 

політики міської 

ради 

3.  Надання департаменту фінансової та 

бюджетної політики міської ради  

основних прогнозних показників 

економічного і соціального розвитку 

міста на середньостроковий період.  

до 1 травня Департамент 

економічного 

розвитку міської 

ради 

4.  Підготовка та подання департаменту 

фінансової та бюджетної політики 

міської ради разом з поясненнями 

(зокрема в частині фіскальних ризиків 

у майбутніх періодах) прогнозних 

обсягів на середньостроковий період: 

до 1 травня  

 

 

 

 

 

- податку на прибуток підприємств 

комунальної власності в розрізі 

платників податку; 

- частини чистого прибутку (доходу) 

комунальних підприємств, що 

вилучається до бюджету, у розрізі 

Департамент 

економічного 

розвитку міської 

ради 

 



платників податку; 

- фонду оплати праці штатних 

працівників, в тому числі по 30-ти 

бюджетовизначальним підприємствам; 

- середньомісячної заробітної плати 

працюючих у місті; 

- чисельність штатних працівників; 

- фонду оплати праці працівників 

малих підприємств; 

Департамент 

надання 

адміністративних 

послуг та 

розвитку 

підприємництва 

міської ради 

- коштів від погашення заборгованості 

із виплати заробітної плати 

працівникам підприємств міста; 

Управління з 

питань праці 

міської ради 

- коштів від продажу земельних 

ділянок несільськогосподарського 

призначення під об’єктами 

нерухомості; 

- податку на майно (в частині плати за 

землю), в тому числі окремо по 

земельному податку та орендній платі 

за землю; 

- коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва; 

Управління з 

питань земельних 

відносин міської 

ради 

- надходжень до бюджету розвитку 

міста коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури міста 

- надходжень коштів від продажу на 

земельних торгах (у формі аукціону) 

права оренди земельних ділянок; 

Департамент 

архітектури та 

містобудування 

міської ради 

 

- надходжень орендної плати за землю, 

коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури міста та інших 

платежів за підсумками проведення 

претензійно-позовної роботи; 

Департамент 

правового 

забезпечення 

міської ради 

- надходжень до бюджету міста від 

орендної плати за користування 

майном комунальної власності по 

об’єктах, що перебувають у віданні 

департаменту та КП «ВРЕЖО №7» (в 

частині нормативу зарахування до 

Департамент 

комунальної 

власності та 

приватизації 

міської ради 



бюджету міста – 70%) із зазначенням 

переліку договорів та термінів їх дії, 

розміру місячної та річної орендної 

плати, обсягів заборгованості за 

договорами та строків її виникнення; 

- коштів від відчуження майна 

комунальної власності, в тому числі 

коштів, отриманих від реалізації 

необоротних активів, матеріальних 

цінностей, вторинної сировини при 

списанні майна та внаслідок 

відчуження (продажу) рухомого 

майна; 

- надходжень до цільового фонду 

міської ради коштів, отриманих за 

результатами конкурсів на право 

оренди об’єктів комунальної 

власності; 

- надходжень екологічного податку; 

- грошових стягнень за шкоду, 

заподіяну порушенням законодавства 

про охорону навколишнього 

природного середовища внаслідок 

господарської та іншої діяльності; 

- коштів відновної вартості зелених 

насаджень, що належать до 

комунальної власності та підлягають 

видаленню; 

Управління з 

питань 

екологічної 

безпеки міської 

ради 

- прогнозного обсягу надходжень 

відсотків за користування 

довгостроковим кредитом, що 

надається з місцевих бюджетів 

молодим сім’ям та одиноким молодим 

громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла; 

Департамент 

спорту, сім’ї та 

молоді міської 

ради 

 

- адміністративного збору за 

проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських 

формувань; 

- адміністративного збору за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень; 

- плати за скорочення термінів надання 

послуг у сфері державної реєстрації 

Департамент 

реєстраційних 

послуг міської 

ради 

 



юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських 

формувань, а також плати за надання 

інших платних адміністративних 

послуг, пов’язаних з такою державною 

реєстрацією;  

- надходжень туристичного збору; Департамент 

культури і 

туризму міської 

ради 

- надходжень коштів до цільового 

фонду міської ради на потреби районів 

міста; 

- плати за договорами на право 

тимчасового користування місцем для 

розташування стаціонарної тимчасової 

споруди для здійснення 

підприємницької діяльності та засобу 

пересувної дрібнороздрібної 

торговельної мережі та сфери послуг; 

Районні 

адміністрації 

міської ради 

 

- надходжень плати за тимчасове 

користування місцем розміщення 

рекламних засобів, що перебуває в 

комунальній власності територіальної 

громади м.Запоріжжя. 

КП «Градпроект» 

5.  Прогнозування обсягів доходів  

бюджету міста, визначення обсягів 

фінансування бюджету міста, 

повернення кредитів до бюджету 

міста, а також орієнтовних граничних 

показників видатків бюджету міста та 

надання кредитів з бюджету міста на 

середньостроковий період  на підставі 

прогнозу економічного і соціального 

розвитку України та міста, аналізу 

виконання бюджету міста в 

попередніх та поточному бюджетних 

періодах. 

до 20 

травня 

Департамент 

фінансової та 

бюджетної 

політики міської 

ради 

6.  Підготовка та внесення змін до 

показників схваленого в попередньому 

бюджетному періоді прогнозу  

бюджету міста на підставі інформації, 

визначеної відповідно до пункту 5. 

до 1 червня Департамент 

фінансової та 

бюджетної 

політики міської 

ради 

7.  Розроблення та доведення до головних 

розпорядників бюджетних коштів 

до 15 

червня 

Департамент 

фінансової та 



інструкції з підготовки пропозицій до 

прогнозу бюджету міста та 

орієнтовних граничних показників 

видатків та надання кредитів з 

бюджету міста на середньостроковий 

період. 

бюджетної 

політики міської 

ради 

8.  Надання департаменту фінансової та 

бюджетної політики міської ради 

пропозицій до прогнозу бюджету 

міста. 

до1 липня Головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

9.  Здійснення аналізу поданих головними 

розпорядниками бюджетних коштів 

пропозицій до прогнозу бюджету міста 

на відповідність доведеним 

орієнтовним граничним показникам 

видатків бюджету міста та надання 

кредитів з бюджету міста і вимогам 

доведених інструкцій. Проведення 

погоджувальних нарад з головними 

розпорядниками бюджетних коштів. 

липень Департамент 

фінансової та 

бюджетної 

політики міської 

ради, головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

10.  Доопрацювання прогнозу бюджету 

міста за результатами проведених 

погоджувальних нарад та отриманої 

інформації. 

до 15 

серпня 

Департамент 

фінансової та 

бюджетної 

політики міської 

ради 

11.  Подання прогнозу бюджету міста на 

розгляд та схвалення виконавчого 

комітету міської ради. 

 

до 15 

серпня 

Департамент 

фінансової та 

бюджетної 

політики міської 

ради 

12.  Подання прогнозу бюджету міста до 

міської ради для розгляду у 

визначеному порядку. 

до 1 

вересня 

Департамент 

фінансової та 

бюджетної 

політики міської 

ради 

13.  Супровід розгляду питання щодо 

прогнозу бюджету постійними 

комісіями міської ради. 

вересень Департамент 

фінансової та 

бюджетної 

політики міської 

ради, головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

 

  


