ПРОГНОЗ РАЙОННОГО У МІСТІ БЮДЖЕТУ
НА 2019-2020 РОКИ
Пріоритетом державної бюджетної політики на середньострокову
перспективу в частині регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення
самостійності місцевих бюджетів, зміцнення їх фінансової спроможності,
підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами на
місцевому рівні. З метою підвищення передбачуваності і послідовності
бюджетної політики, у тому числі на місцевому рівні, Основними напрямами
бюджетної політики на 2018–2020 роки, схвалених розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 14.06.2017 № 411-р, передбачено запровадження
середньострокового бюджетного планування. Перехід до планування
місцевих бюджетів на середньостроковий період буде здійснюватися після
внесення відповідних змін до бюджетного законодавства, а також
затвердження та доведення до місцевих органів влади методичних
рекомендацій щодо складання місцевих бюджетів на середньострокову
перспективу, узгоджених з методологією середньострокового планування
державного бюджету. Відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії
реформування
системи
управління
державними
фінансами
на
2017–2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 24.05.2017 № 415-р, розробку методичних рекомендацій передбачено на
І квартал 2018 року.
Прогноз районного у місті бюджету на 2019 та 2020 роки (далі –
Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та
Податкового кодексу України, з урахуванням проекту Основних напрямів
бюджетної політики, що охопили середньостроковий період – 2018–2020
роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017
№ 411-р, основних макропоказників економічного і соціального розвитку
України на 2018–2020 роки, схвалених постановою Кабінету Міністрів
України від 31.05.2017 № 411, а також на основі комплексного аналізу
економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого
рівня розвитку економіки і соціальної сфери м. Кривого Рогу.
Прогноз районного у місті бюджету – документ, що визначає,
прогнозні показники фінансових ресурсів районного у місті бюджету на два
наступні за плановим бюджетні періоди для забезпечення завдань і функцій,
які здійснюються органом місцевого самоврядування.
Мета прогнозу – створення дієвого механізму управління бюджетним
процесом, встановлення зв’язку між стратегічними цілями та можливостями
бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості,
передбачуваності та послідовності бюджетної політики.
Основними завданнями Прогнозу є підвищення результативності та
ефективності управління бюджетними коштами.
Прогноз районного у місті бюджету базується на принципах
збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності .

Прогнозні показники
районного у місті бюджету на 2019-2020 роки
Назва показника

ДОХОДИ

2019

(тис.грн.)
2020

335 049,5

351 802,0

11 249,1
57,0
166,5
173,4
27 831,3
295 572,2

11 811,5
60,0
174,8
182,1
29 222,8
310 350,8

335 049,5

351 802,0

27 475,4
305 442,7
98,1
48,3
1 981,8
3,2

28 849,2
320 714,8
103,0
50,7
2 080,9
3,4

ФІНАНСУВАННЯ
у тому числі:
Загальний фонд
Кошти, що передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду)
Спеціальний фонд
Кошти, що передаються із загального фонду
бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

КРЕДИТУВАННЯ
у тому числі:
- надання кредитів
- повернення кредитів

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-

у тому числі:
Податок на майно
Туристичний збір
Адміністративні збори, штрафи
Власні надходження бюджетних установ
Дотація
Субвенції з міського бюджету

ВИДАТКИ
-

у тому числі:
Органи місцевого самоврядування
Соціальний захист
Культура
Фізична культура і спорт
Благоустрій
Інші

Статтею 21 Бюджетного кодексу України встановлено, що прогноз
місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди
схвалюється виконавчими органами відповідних місцевих рад на підставі
прийнятого рішення про місцевий бюджет.

Враховуючи зазначене, рішення «Про схвалення прогнозу районного у
місті бюджету на 2019 та 2020 роки» буде прийнято виконавчим комітетом
Довгинцівської районної в місті ради після затвердження районного бюджету
на 2018 рік.
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