ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
Від 01.08.2019 №1902
м. Вінниця

Про внесення змін до
рішення виконавчого
комітету міської ради
від 20.06.2019р. №1587
Керуючись ч. 1 ст.52 та ч. 6 ст. 59 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» та з метою забезпечення послідовності
бюджетного процесу при підготовці проекту бюджету Вінницької міської
об’єднаної територіальної громади на 2020 рік та прогнозу бюджету на 20212022 роки, виконавчий комітет міської ради
ВИРІШИВ:
1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету від 20.06.2019р. №1587
«Про складання проекту бюджету Вінницької міської об’єднаної
територіальної громади на 2020 рік та прогнозу бюджету на 2021-2022 роки»
та викласти додаток до рішення в новій редакції згідно з додатком до даного
рішення.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
міського голови В.Скальського.

Заступник міського голови

М. Форманюк
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Департамент фінансів
Лесь Антоніна Михайлівна
Заступник директора начальник бюджетного відділу
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Додаток
до рішення виконавчого комітету
міської ради
від 01.08.2019 № 1902

ПЛАН
заходів з підготовки проекту бюджету Вінницької міської ОТГ на 2020 рік та прогнозу
бюджету Вінницької міської ОТГ на 2021-2022 роки
№
Заходи
п/п
1 Розрахунок показників надходжень податків і
зборів до бюджету Вінницької міської ОТГ на
2020 рік та прогнозу бюджету на 2021-2022
роки:

Відповідальні

Термін виконання
10-31.07.2019р.

- податок та збір на доходи фізичних осіб;

ГУ ДФС у Вінницькій області,
департамент фінансів міської ради

- податок на прибуток підприємств;

ГУ ДФС у Вінницькій області,
департамент фінансів міської ради,
підприємства комунальної власності,
виконавчий комітет міської ради,
галузеві департаменти міської ради
міського господарства, енергетики,
транспорту та зв'язку, житлового
господарства, комунального
господарства та благоустрою, культури,
правової політики та якості, охорони
здоров’я, архітектури та
містобудування, інформаційних
технологій, у справах засобів масової
інформації та зв'язків з громадськістю,
адміністративних послуг, комітет по
фізичній культурі і спорту

- рентна плата за спеціальне використування
лісових ресурсів (крім рентної плати за
спеціальне використування лісових ресурсів в
частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування);

ГУ ДФС у Вінницькій області,
департамент фінансів міської ради

-рентна плата за користування надрами для
видобування корисних копалин
загальнодержавного значення;

ГУ ДФС у Вінницькій області,
департамент фінансів міської ради

-рентна плата за користування надрами для
видобування корисних копалин місцевого
значення;

ГУ ДФС у Вінницькій області,
департамент фінансів міської ради

- акцизний податок з реалізації суб'єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів;
- податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки;

ГУ ДФС у Вінницькій області,
департамент фінансів міської ради
ГУ ДФС у Вінницькій області,
департамент фінансів міської ради
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№
п/п

Заходи

Відповідальні

- плата за землю;

ГУ ДФС у Вінницькій області,
департамент земельних ресурсів
міської ради, Відділ у м.Вінниці ГУ
Держгеокадастру у Вінницькій області,
департаменти міської ради фінансів та
самоврядного контролю

- транспортний податок;

ГУ ДФС у Вінницькій області,
департамент фінансів міської ради

- туристичний збір;

ГУ ДФС у Вінницькій області,
департамент фінансів міської ради
ГУ ДФС у Вінницькій області,
департамент фінансів міської ради
ГУ ДФС у Вінницькій області,
департаменти міської ради економіки і
інвестицій та фінансів

- єдиний податок;
- екологічний податок;

- частина чистого прибутку (доходу)
комунальних унітарних підприємств та їх
об'єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету;

ГУ ДФС у Вінницькій області,
департамент фінансів міської ради,
підприємства комунальної власності,
виконком міської ради, галузеві
департаменти міської ради міського
господарства, енергетики, транспорту
та зв'язку, житлового господарства,
комунального господарства та
благоустрою, культури, правової
політики та якості, охорони здоров’я,
архітектури та містобудування,
інформаційних технологій, у справах
засобів масової інформації та зв'язків з
громадськістю, адміністративних
послуг, комітет по фізичній культурі і
спорту

- плата за розміщення тимчасово вільних
коштів місцевих бюджетів;

Департамент фінансів міської ради

- інші надходження (код доходів 21080500);

Термін виконання

ГУ ДФС у Вінницькій області,
департамент фінансів міської ради

ГУ ДФС у Вінницькій області,
- штрафні санкції за порушення законодавства департамент фінансів міської ради
про патентування, за порушення норм
регулювання обігу готівки та про застосування
реєстраторів розрахункових операцій у сфері
торгівлі, громадського харчування та послуг;
- адміністративні штрафи та інші санкції, що
накладаються адміністративними комісіями;

ГУ ДФС у Вінницькій області,
департаменти фінансів та архітектурнобудівельного контролю міської ради,
адміністративна комісія при
виконавчому комітеті Вінницької
міської ради

- адміністративні штрафи та штрафні санкції
за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів;

ГУ ДФС у Вінницькій області,
департамент фінансів міської ради
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№
п/п

Заходи
- плата за встановлення земельного сервітуту;
- надходження коштів від відшкодування
втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва;

Відповідальні
Департаменти міської ради земельних
ресурсів та фінансів
Відділ у м.Вінниці ГУ
Держгеокадастру у Вінницькій області,
департамент фінансів міської ради

-адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань;

Департаменти міської ради
адміністративних послуг та фінансів

- плата за надання інших адміністративних
послуг;
-адміністративний збір за державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та
їх обтяжень;
- плата
за скорочення термінів надання послуг
у сфері державної реєстрації речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень і державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, а
також плата за надання інших платних послуг,
пов'язаних з такою державною реєстрацією;

Департаменти міської ради
адміністративних послуг та фінансів
Департаменти міської ради
адміністративних послуг та фінансів
Департаменти міської ради
адміністративних послуг та фінансів

- надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим комплексом
та іншим майном, що перебуває в
комунальній власності;

Департаменти міської ради
комунального майна, фінансів та
самоврядного контролю

- державне мито;

Департамент фінансів міської ради

- плата за надані в оренду водні об'єкти
місцевого значення;
- надходження сум кредиторської та
депонентської заборгованості підприємств,
організацій та установ, щодо яких минув строк
позовної давності;

Департамент земельних ресурсів
міської ради
ГУ ДФС у Вінницькій області,
департамент фінансів міської ради

- інші надходження (код доходів 24060300) (в
частині надходжень плати за тимчасове
користування місцями, що перебувають в
комунальній власності, для розташування
рекламних засобів);

Департаменти міської ради архітектури
та містобудування, фінансів та
самоврядного контролю

- грошові стягнення за шкоду заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності;

Термін виконання

Департаменти міської ради економіки і
інвестицій та фінансів
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№
п/п

Заходи

Відповідальні

Термін виконання

- кошти за шкоду, що заподіяна на земельних Департаменти міської ради земельних
ділянках державної та комунальної власності, ресурсів, фінансів, самоврядного
які не надані у користування та не передані у контролю
власність, внаслідок їх самовільного зайняття,
використання не за цільовим призначенням,
зняття ґрунтового покриву (родючого шару
ґрунту) без спеціального дозволу;
відшкодування збитків за погіршення якості
ґрунтового покриву тощо та за неодержання
доходів у зв'язку з тимчасовим
невикористанням земельних ділянок;

- плата за гарантії, надані Верховною Радою
Автономної Республіки Крим та міськими
радами;
- відсотки за користування довгостроковим
кредитом, що надається з місцевих бюджетів
молодим сім'ям та одиноким молодим
громадянам на будівництво (реконструкцію)
та придбання житла;

Департамент фінансів міської ради

Департаменти міської ради економіки і
інвестицій та фінансів

- надходження коштів пайової участі у
розвитку інфраструктури населеного пункту,
отримані відповідно до Закону України "Про
регулювання містобудівної діяльності";

Департаменти міської ради економіки і
інвестицій та фінансів

- власні надходження бюджетних установ;

Галузеві департаменти міської ради
освіти, охорони здоров'я, культури,
комітет по фізичної культури і спорту,
соціальної політики, капітального
будівництва, виконавчий комітет
міської ради

- надходження коштів від Державного фонду ГУ ДФС у Вінницькій області,
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння; департамент фінансів міської ради
Департаменти міської ради
- кошти від відчуження майна, що перебуває в комунального майна, фінансів,
комунальній власності;
самоврядного контролю
- кошти від продажу землі;
- цільові фонди, утворені органами місцевого
самоврядування.
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Департаменти земельних ресурсів,
фінансів, самоврядного контролю
Галузеві департаменти міської ради
міського господарства, житлового
господарства, архітектури та
містобудування, економіки і
інвестицій, фінансів, МКП
"Архітектурно-будівельний сервіс"

Прогноз доходів та видатків бюджету
Департамент фінансів міської ради
Вінницької міської ОТГ на 2020 рік та прогноз
доходів та видатків бюджету на 2021-2022
роки.

01-06.08.2019р.

4

№
Заходи
п/п
3 Розроблення інструкції з підготовки
бюджетних запитів на 2020 рік та
індикативних прогнозних показників на 20212022 роки, форм бюджетних запитів
(загальної, індивідуальної та додаткової) та
розрахунків до них.

Відповідальні

Термін виконання

Департамент фінансів міської ради

до 06.08.2019р.

4

Визначення граничних обсягів видатків на
Департамент фінансів міської ради
2020 рік та індикативних прогнозних
показників по видатках на 2021-2022 роки для
головних розпорядників коштів бюджету
Вінницької міської ОТГ.

07-09.08.2019р.

5

Доведення до головних розпорядників коштів: Департамент фінансів міської ради
- інструкції з підготовки бюджетних запитів
на 2020 рік та індикативних прогнозних
показників на 2021-2022 роки, форм
бюджетних запитів і розрахунків до них,
рекомендацій щодо складання прогнозу
бюджету на 2021-2022 роки;

до 13.08.2019р.

- граничних обсягів видатків на 2020 рік.
- граничних обсягів прогнозу видатків на
2021-2022 роки.
6

Надання на запит департаменту фінансів
Департамент економіки і інвестицій
основних показників програми економічного і міської ради
соціального розвитку Вінницької міської ОТГ
на 2020 рік та прогнозних показників на 20212022 роки.

до 06.09.2019р.

7

Надання попередньої інформації щодо
Департамент економіки і інвестицій
очікуваних показників виконання програми
міської ради
економічного і соціального розвитку міста в
2019 році, із зазначенням підсумків 2017, 2018
років. А також щодо основних прогнозних
показників програми економічного і
соціального розвитку міста на 2020 рік в
цілому та в розрізі основних галузей
економіки і соціальної сфери, основних
прогнозних макропоказників економічного і
соціального розвитку міста на наступні два
роки (2021-2022) з урахуванням оцінки
досягнутого рівня розвитку економіки і
соціальної сфери, впливу зовнішніх факторів,
очікуваних тенденцій.

04.10.2019 р.

8

Складання переліку об'єктів, видатки на які у Департаменти міської ради економіки і
2020 році будуть проводитись за рахунок
інвестицій та фінансів
коштів бюджету розвитку, в частині
будівництва та реконктрукції, внесків органів
місцевого самоврядування у статутні фонди
суб'єктів підприємницької діяльності.

до 06.09.2019р.

9

Перелік інвестиційних програм (проектів) на
плановий бюджетний період та на наступні за
плановим два бюджетні періоди.

до 06.09.2019р.

Департаменти міської ради економіки і
інвестицій та фінансів
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№
Заходи
Відповідальні
п/п
10 Визначення показників витрат, необхідних на Галузеві департаменти та відділи
наступні бюджетні періоди для завершення
міської ради, департаменти економіки і
програм (проектів), що враховані в бюджеті, за інвестицій та фінансів
умови, що реалізація проекту триває більше
одного бюджетного періоду.

Термін виконання
до 06.09.2019р.

11 Підготовка бюджетних запитів на 2020 рік та
прогнозу на 2021-2022 роки та розрахунків до
них головними розпорядниками коштів
бюджету Вінницької міської ОТГ із
врахуванням Програм, затверджених міською
радою, та пріоритетів Стратегії розвитку
"Вінниця-2020" і Концепції інтегрованого
розвитку м.Вінниці 2030.

Департаменти та відділи міської ради

12 Формування проекту мережі, штатів і
контингентів на 2020, 2021 та 2022 роки,
підготовка та прийняття рішень виконавчого
комітету про їх затвердження.

Департаменти міської ради освіти,
охорони здоров’я, культури, соціальної
політики, комітет по фізичній культурі і
спорту, виконавчий комітет міської ради

15-30.08.2019р.

13 Розрахунок сум субвенцій на виконання
програм в рамках виконання власних
повноважень селищній, сільським радам та
об’єднаним територіальним громадам
Вінницького району, землі яких увійшли до
меж м.Вінниці відповідно до постанови
Верховної Ради України від 13.05.2015 року
№401-VIII.

Департамент фінансів міської ради

07-09.08.2019р.

Підготовка проекту рішення міської ради "Про
передачу у 2020 році з бюджету Вінницької
міської ОТГ бюджету Стрижавської селищної,
бюджетам Агрономічної, Бохоницької,
Вінницько-Хутірської, Стадницької сільських
рад та бюджетам с.Лука-Мелешківської і
с.Якушинецької об’єднаним територіальним
громадам субвенцій на виконання програм в
рамках виконання власних повноважень".

15.08-10.09.2019р.

до 12.09.2019р.

14 Аналіз бюджетних запитів головних
розпорядників коштів та розрахунків до них.

Департамент фінансів міської ради

10-27.09.2019р.

15 Узгодження пропозицій по проекту бюджету
Вінницької міської ОТГ на 2020 рік та
прогнозу бюджету на 2021-2022 роки з
головними розпорядниками коштів.
Проведення департаментом фінансів
погоджувальних нарад з головними
розпорядниками коштів та оформлення їх
результатів протоколами.

Департамент фінансів міської ради

30.09-04.10.2019 р.

16 Формування проекту бюджету Вінницької
міської ОТГ на 2020 рік.

Департамент фінансів міської ради

07-18.10.2019 р.
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№
Заходи
п/п
17 Формування прогнозу показників бюджету
Вінницької міської ОТГ за основними видами
доходів, фінансування, видатків і
кредитування, місцевого боргу та
гарантованого територіальною громадою
боргу на наступні за плановим два бюджетні
періоди.

Відповідальні

Термін виконання

Департаменти міської ради фінансів та
економіки і інвестицій

21-31.10.2019 р.

18 Підготовка проекту рішення виконавчого
комітету "Про проект рішення міської ради
"Про бюджет Вінницької міської ОТГ на 2020
рік" та прогноз бюджету Вінницької міської
ОТГ на 2021 та 2022 роки".

Департамент фінансів міської ради

04-22.11.2019 р.

19 Підготовка інформації про хід виконання
бюджету Вінницької міської ОТГ в 2019 році.

Департамент фінансів міської ради

05-08.11.2019 р.

20 Підготовка проекту рішення міської ради "Про Департамент фінансів міської ради
бюджет Вінницької міської ОТГ на 2020 рік".

18-22.11.2019 р.

21 Пояснення головних розпорядників
бюджетних коштів до проекту бюджету
Вінницької міської ОТГ на 2020 рік.

Департаменти та відділи міської ради головні розпорядники коштів

28.10-08.11.2019 р.

22 Підготовка інформації' про соціальноДепартаменти міської ради фінансів та
економічний стан Вінницької міської ОТГ і
економіки і інвестицій
прогноз її розвитку на 2020 рік, який
покладено в основу проекту бюджету
Вінницької міської ОТГ, та на 2021-2022 роки,
який покладено в основу прогнозу бюджету
Вінницької ОТГ на 2021-2022 роки.

08-14.10.2019 р.

23 Підготовка пояснювальної записки до проекту Департамент фінансів міської ради
рішення міської ради "Про бюджет Вінницької
міської ОТГ на 2020 рік".

11-22.11.2019 р.

24 Підготовка рішення виконавчого комітету
міської ради про проведення громадських
(бюджетних) слухань. Засідання виконавчого
комітету з даного питання.

Департамент фінансів міської ради

25 Підготовка та проведення громадських
(бюджетних) слухань.

Департаменти міської ради фінансів і
правової політики та якості

21-28.11.2019 р.,
29.11.2019р.

26 Узагальнення та друкування матеріалів по
проекту бюджету на сесію міської ради.

Департамент фінансів міської ради

25-27.11.2019 р.

27 Подання на розгляд виконавчого комітету
міської ради проекту рішення про проект
рішення міської ради про бюджет Вінницької
міської ОТГ на 2020 рік та прогноз бюджету
Вінницької міської ОТГ на 2021 та 2022 роки.

Департамент фінансів міської ради

Засідання виконавчого комітету з даного
питання.

28.10-01.11.2019 р.
07.11.2019 р.

до 27.11.2019 р.

28.11.2019 р.
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№
Заходи
Відповідальні
п/п
28 Підготовка доповіді директора департаменту Департамент фінансів міської ради
фінансів міської ради про проект бюджету
Вінницької міської ОТГ на 2020 рік та прогноз
бюджету Вінницької міської ОТГ на 2021 та
2022 роки.
29 Розгляд проекту рішення про бюджет
Вінницької міської ОТГна 2020 рік та прогноз
бюджету Вінницької міської ОТГ на 2021 та
2022 роки у постійних комісіях міської ради.
30

Департамент фінансів міської ради

Розгляд проекту рішення міської ради про
Департамент фінансів міської ради
бюджет Вінницької міської ОТГ на 2020 рік та
прогноз бюджету Вінницької міської ОТГ на
2021 та 2022 роки на сесії міської ради.

Заступник міського голови

Термін виконання
20-27.11.2019р.

29.11-19.12.2019 р.

20.12.2019р.

С.Тимощук
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