
 

 

У кра їна  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 

від 02 листопада  2017 року        № 405 

 

Про заходи щодо підготовки проекту мі-

ського бюджету на 2018 рік та проекту 

прогнозу міського бюджету на 2019-2020 

роки 
 

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, з метою своєчасного та 

якісного забезпечення формування проекту міського бюджету на 2018 рік, 

складання прогнозу міського бюджету на 2019-2020 роки та своєчасного вне-

сення його на затвердження, керуючись  підпунктом 1 частини «а» статті 28 За-

кону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  на підставі власних по-

вноважень, виконавчий комітет Бережанської міської ради, 

В И Р І Ш И В: 

1.  Покласти в основу розрахунків проекту міського бюджету на 2018 рік 

та прогнозу міського бюджету на 2019-2020 роки схвалений Урядом проект 

Основних напрямів бюджетної політики на 2018-2020 роки (розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 14.06.2017 № 411-р), прогноз економічного і 

соціального розвитку України на 2018-2020 роки, схвалений постановою 

Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411), з урахуванням проекту 

Закону України “ Про Державний бюджет України на 2018 рік ”. 

2. Сектору економіки Бережанської міської ради надати фінансовому 

управлінню : 

2.1. прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку міста 

Бережани на 2018 рік у розрізі основних галузей економіки з деталізацією 

показників, основні прогнозні макропоказники економічного та соціального 

розвитку міста Бережани на 2019-2020 роки; 

2.2.  розрахунки надходження до міського бюджету від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває 

у комунальній власності, та від відчуження майна, що перебуває у комунальній 

власності, на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки. 



3. Відділу житлово-комунального господарства, містобудування та 

архітектури Бережанської міської ради надати фінансовому управлінню  

прогнозні обсяги надходжень коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту на 2018 рік та прогнозу на 2019-2020 роки. 

4. Земельному відділу Бережанської міської ради надати фінансовому 

управлінню  прогнозні обсяги надходжень коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва та від продажу 

земельних ділянок несільськогосподарського призначення на 2018 рік та 

прогнозу на 2019-2020 роки. 

5.  Бережанському відділенню Бучацької ОДПІ ГУ ДІСУ в Тернопільській 

області  надати інформацію про наявність недоїмки  та переплат по платежах 

до міського бюджету,  про прогнозну кількість платників податків в розрізі 

платежів  у 2018 році та на 2019-2020 роки. 

 6. Фінансовому управлінню Бережанської міської ради: 

6.1. забезпечити формування дохідної частини бюджету на основі 

реальних прогнозних показників економічного та соціального розвитку 

території та з урахуванням максимального використання наявних можливостей 

і резервів щодо наповнення бюджету; 

6.2. підготувати та довести до головних розпорядників коштів міського 

бюджету форми бюджетних запитів та інструкцію щодо їх заповнення з 

урахуванням особливостей складання проекту міського бюджету на 2018 рік та 

проекту прогнозу міського бюджету на 2019-2020 рр.; 

6.3.  провести  наради - семінари з головними розпорядниками коштів 

міського бюджету з питань формування проекту міського бюджету на 2018 рік; 

6.4. у першочерговому порядку врахувати потребу на оплату праці 

працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 

умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати і на проведення 

розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, 

природний газ, які споживаються бюджетними установами, враховуючи 

підвищення тарифів. 

7.  Головним розпорядникам бюджетних коштів: 

7.1.  організувати складання бюджетних запитів та надати їх фінансовому 

управлінню з конкретними розрахунками і обґрунтуваннями  у визначені ним 

терміни; 

7.2.  переглянути мережу, штати і контингенти, що визначають обсяги 

витрат на утримання відповідних галузей та подати їх з відповідними 

обґрунтуваннями для узагальнення фінансовому управлінню  у визначені ним 

терміни; 

7.3. забезпечити своєчасний та якісний розгляд показників проектів мережі 

розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня, здійснити аналіз законності, 

доцільності і правильності включення у мережу установ (організацій, 

підприємств); 

 7.4. окремо обрахувати потребу в капітальних видатках, виходячи із 

наявності проектно-кошторисної документації, ступеню будівельної готовності 



об’єктів, кількості наявного обладнання і предметів довгострокового 

користування та ступеню їх фізичного і морального зношення; 

7.5. надати фінансовому управлінню розрахунки надходження до міського 

бюджету власних надходжень бюджетних установ на 2018 рік та прогнозу на 

2019-2020 роки. 

8.  Виходячи з необхідності формування збалансованого бюджету, а також 

вирішення інших ключових питань, визначених основними завданнями 

бюджетної політики на 2018 рік та на 2019-2020 рр., усім учасникам 

бюджетного процесу забезпечити: 

8.1. формування дохідної частини міського бюджету із врахуванням 

реальної бази оподаткування та максимального використання наявних резервів 

щодо наповнення міського бюджету; 

8.2. здійснити оптимізацію витрат шляхом виключення непріоритетних та 

неефективних витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних 

функцій і завдань, впорядкувати чисельності працівників бюджетних установ, 

відповідно до статті 51 Бюджетного кодексу України. 

8.3. здійснення бюджетними установами заходів, спрямованих на 

максимальну економію споживання теплоенергоносіїв,  а також спрямування 

видатків бюджету на вирішення питань енергоефективності та 

енергозбереження, насамперед з метою заощадливого витрачання енергетичних 

ресурсів у бюджетній сфері. 

8.4. планування видатків на реалізацію програм, затверджених міською 

радою, які матимуть максимально можливий ефект при мінімальних витратах. 

9. Фінансовому управлінню Бережанської міської ради внести у 

встановлений термін проект рішення про міський бюджет на 2018 рік та 

прогнозні показники міського бюджету на 2019-2020 роки на розгляд і 

схвалення виконавчому комітету Бережанської  міської ради. 

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників 

міського голови відповідно до розподілу функціональних обов’язків та 

фінансове управління Бережанської міської ради.  

 

Міський голова         В.Я. МУЗИЧКА 

                        Кізима М.В. 
 

 

 


