Конотопська міська рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
від 27.10.2017 № 344-ОД
м.Конотоп

Про підготовку проекту міського
бюджету м.Конотоп на 2018 рік та
прогнозу на наступні за плановим
два бюджетні періоди
Відповідно до статті 61 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні»,
статті 75 Бюджетного кодексу України, з метою своєчасного складання проекту
міського бюджету на 2018 рік та прогнозу на наступні за плановим два
бюджетні періоди, підвищення відповідальності всіх учасників бюджетного
процесу за їх формуванням та виконанням:
1.Фінансовому управлінню Конотопської міської ради, керуючись
чинним бюджетним законодавством, з урахуванням прогнозу соціальноекономічного розвитку міста на 2018 рік забезпечити проведення фінансовоекономічних розрахунків для складання проекту міського бюджету на 2018 рік
та прогнози місцевих бюджетів на наступні за плановим два бюджетні
періоди.
2.З метою здійснення цього процесу забезпечити подання фінансовому
управлінню Конотопської міської ради до 06 листопада 2017 року:
2.1.Конотопською об’єднаною державною податковою інспекцією
Головного управління Державної фіскальної служби у Сумській області
розрахунків:
очікуваних надходжень у 2017 році податків і зборів, які вони
забезпечують (контролюють), що стягуються на території міста до міського
бюджету, прогнозних розрахунків на 2018 рік та наступні за плановим два
бюджетні періоди з поясненнями до них, у тому числі надходжень від податку
на доходи фізичних осіб, акцизного податку з реалізації суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів та місцевих податків
(у розрізі видів надходжень).
2.2.Управлінню економіки Конотопської міської ради:
розрахунків очікуваного за 2017 рік, прогнозного на 2018 рік та наступні
за плановим два бюджетні періоди обсягу фонду оплати праці по місту;
інформації про обсяги відрахування частини чистого прибутку
комунальних підприємств, що належать до комунальної власності, які повинні
надійти до міського бюджету в 2018 році та наступні за плановим два бюджетні
періоди, відповідно до фінансових планів підприємства;

інформації про обсяги надходжень податку на прибуток підприємств та
фінансових установ комунальної власності, які повинні надійти до міського
бюджету в 2018 році та наступні за плановим два бюджетні періоди, відповідно
до фінансових планів підприємства;
інформації про соціально-економічний стан міста за попередній період
2017 року, прогнозу його розвитку на 2018 рік та на наступні за плановим два
бюджетні періоди, які будуть покладені в основу проекту міського бюджету;
2.3.Управлінню Держгеокадастру у Конотопському районі Сумської
області, управлінню економіки Конотопської міської ради розрахунків
очікуваних надходжень у 2017 році, прогнозних обсягів надходжень на 2018 рік
та наступні за плановим два бюджетні періоди коштів від продажу земель
несільськогосподарського призначення пооб’єктно в розрізі видів надходжень.
2.4.Відділу комунального майна Конотопської міської ради розрахунків:
про обсяги очікуваних надходжень у 2017 році, прогнозних на 2018 рік та
наступні за плановим два бюджетні періоди від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній
власності;
очікуваних надходжень у 2017 році, прогнозних обсягів надходжень на
2018 рік та наступні за плановим два бюджетні періоди коштів від відчуження
майна, що перебуває в комунальній власності.
2.5.Відділу містобудування та архітектури Конотопської міської ради
розрахунків очікуваних надходжень у 2017 році, прогнозних на 2018 рік та
наступні за плановим два бюджетні періоди коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту.
2.6.Відділу з питань державної реєстрації Конотопської міської ради
розрахунків очікуваних надходжень у 2017 році, прогнозних на 2018 рік та
наступні за плановим два бюджетні періоди адміністративного збору за
проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань.
2.7.Центру надання адміністративних послуг Конотопської міської ради
розрахунків очікуваних надходжень у 2017 році, прогнозних на 2018 рік та
наступні за плановим два бюджетні періоди адміністративного збору за
державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також
плати за надання інших адміністративних послуг.
2.8.Управлінню соціального захисту населення Конотопської міської ради
відомостей про:
кількість одержувачів та прогнозний обсяг видатків на надання допомоги
сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітямінвалідам, тимчасової державної допомоги дітям, допомоги по догляду за
інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу;
кількість одержувачів та прогнозний обсяг видатків на виплату державної
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним
батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною», оплату послуг із
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здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної допомоги на
утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя;
розрахунки потреби в коштах для забезпечення відшкодування за
встановлення пам’ятників та облаштування місць поховання загиблих
(померлих) учасників антитерористичної операції;
розрахунки потреби на виплату матеріальної допомоги сім’ям загиблих та
постраждалим при виконанні службових обов’язків під час проведення
антитерористичної операції;
розрахунки потреби в коштах для забезпечення обробки інформації з
нарахування та виплати допомог і компенсацій;
розрахунки потреби в коштах для забезпечення компенсаційних виплат
фізичним особам за надання соціальних послуг;
розрахунки потреби в коштах для забезпечення твердим паливом
(дровами, торфобрикетами) сімей учасників антитерористичної операції;
кількість сімей та суму субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;
кількість сімей та суму житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот;
кількість одержувачів та прогнозний обсяг видатків на надання пільг з
послуг зв’язку та інших передбачених законодавством пільг (санаторнокурортне лікування інвалідів, проведення капітального ремонту житла
інвалідам, пільговий проїзд громадян, що постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи);
розрахунки потреби в коштах на компенсацію за пільгове перевезення
громадян усіма видами міського пасажирського та залізничного транспорту;
кількість одержувачів, яким передбачені пільги статтею 89 Бюджетного
кодексу України (окремо по кожній категорії пільговиків) та суму для
відшкодування витрат на надання пільг (окремо по кожному виду послуг);
обґрунтовані розрахунки на утримання бюджетних установ.
2.9.Управлінню житлово - комунального господарства Конотопської
міської ради розрахунки потреби в коштах на погашення різниці між
фактичною вартістю теплової енергії, послуг з централізованого опалення,
постачання гарячої води, централізованого водопостачання та водовідведення,
постачання холодної води та водовідведення (з використанням
внутрішньобудинкових систем), що вироблялися, транспортувалися та
постачалися населенню та/або іншим підприємствам теплопостачання,
централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають
населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або
погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування.
2.10.Головним розпорядникам коштів та бюджетним установам, що у
2017 році фінансуються з міського бюджету, копії затверджених програм,
обґрунтованих розрахунків потреби бюджетних асигнувань загального фонду в
розрізі кодів програмної та економічної класифікації, з розрахунками та
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поясненнями по кожному коду, та по спеціальному фонду – у розрізі кодів
класифікації видатків (програмної і економічної), кредитування та видів
надходжень.
3.Головним розпорядникам коштів після одержання розрахунків до
проекту міського бюджету на 2018 рік підготувати та надати фінансовому
управлінню Конотопської міської ради:
бюджетні запити на 2018 рік з детальними розрахунками та
економічними обґрунтуваннями для проведення їх аналізу, зведення та
включення до проекту вищезазначеного бюджету;
перелік об’єктів, видатки на фінансування яких у 2018 році будуть
проводитися за рахунок бюджету розвитку міста.
4.Під час складання бюджетних запитів головним розпорядникам коштів
міського бюджету:
4.1.Не допускати збільшення штатної чисельності працівників бюджетної
сфери та установ, що належать до сфери їх управління;
4.2.У повному обсязі забезпечити необхідними асигнуваннями захищені
статті видатків, інші видатки, виходячи з фінансового ресурсу;
4.3.Обгрунтувати доцільність продовження терміну виконання місцевих
програм та потреб у фінансових ресурсах, провести оцінку їх ефективності за
окремими критеріями.
4.4.Забезпечити оптимізацію витрат бюджетних коштів шляхом
виключення непріоритетних та неефективних витрат, насамперед тих, що не
забезпечують виконання основних функцій і завдань головного розпорядника
коштів.
5.Сектору міської ради з питань охорони здоров’я та праці при
обрахунку потреби у видатках на 2018 рік за бюджетною програмою «Охорона
здоров’я» врахувати особливості медичної реформи, прийнятої Законом
України «Про державні фінансові гарантії надання медичних послуг та
лікарських засобів», а також особливості фінансування первинної та вторинної
ланки медичної допомоги відповідно до проекту Закону України «Про внесення
змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення державних
фінансових гарантій надання медичних послуг та лікарських засобів».
6.Фінансовому управлінню Конотопської міської ради підготувати проект
рішення «Про міський бюджет на 2018 рік», подати його на розгляд
виконавчого комітету Конотопської міської ради та після схвалення винести на
розгляд сесії Конотопської міської ради.
7.Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на секретаря
міської ради, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради та керуючого справами виконкому відповідно до розподілу обов’язків.
Заступник міського голови
Кошевецька В.П. 6 64 89

І.О.Спепанченко

