У КРАЇН А

Бурштинська міська рада
Івано-Франківської області______________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Від 12.11.2015 р.

м. Бурштин

№

Про заходи щодо забезпечення
своєчасного складання проекту
міського бюджету на 2016 рік

З метою забезпечення економічно обґрунтованого формування та затвердження
проекту міського бюджету на 2016 рік у терміни, визначені Бюджетним кодексом України:
1. Покласти в основу формування проекту міського бюджету на 2016 рік Бюджетний
кодекс України, Основні напрями бюджетної політики на 2016 рік (розпорядження КМУ від
31.03.2015 року № 314-р), інші Закони України та нормативно-правові акти, що не
суперечать бюджетному законодавству, проект програми економічного, соціального та
культурного розвитку міста на 2016 рік.
2. Розробити та подати у термін до 23 листопада 2015 року до фінансового відділу
міської ради:
1) відділу економіки і промисловості (М. Н азар ):
розрахунок потреби в коштах на виконання робіт по благоустрою міста (в
розрізі видів робіт);
пропозиції щодо переліку об’єктів з будівництва (реконструкції),
капітального ремонту комунального майна міста, які необхідно включити до
видатків бюджету на 2016 рік, які проводяться за рахунок коштів бюджету
розвитку (спеціального фонду);
розрахунок потреби в коштах на будівництво, реконструкцію та утримання
автомобільних доріг місцевого значення (у розрізі об’єктів та у розрізі
поточних, капітальних видатків).
2) земельно-екологічному відділу (В. Копаниці):
пропозиції щодо визначення прогнозних сум надходжень до міського
бюджету у 2016 році коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, приватизації об’єктів комунального
майна.
пропозиції щодо переліку видатків на 2016 рік, які необхідно провести за
рахунок коштів фонду охорони навколишнього природного середовища;
3) сектору житлово-комунального господарства і обліку комунального майна
(І.Бандурі)
пропозиції щодо визначення прогнозних сум надходжень до міського
бюджету у 2016 році від плати за оренду майнових комплексів та іншого
майна, що є у комунальній власності міста, плати за тимчасове користування
місця для розміщення рекламних засобів.

3. Головним розпорядникам коштів міського бюджету:
- організувати складання бюджетних запитів та надати їх фінансовому відділу міської
ради у визначені ним терміни;
- переглянути мережу, штати і контингенти, що визначають обсяги витрат на
утримання відповідних галузей та подати їх з детальними обґрунтуваннями для узагальнення
фінансовому відділу міської ради;
- забезпечити своєчасний та якісний розгляд показників проектів мережі
розпорядників бюджетних коштів, здійснити аналіз законності, доцільності і правильності
включення у мережу установ (організацій);
- провести оптимізацію витрат шляхом виключення непріоритетних та неефективних
витрат, насамперед тих, що не забезпечують виконання основних функцій і завдань
відповідного головного розпорядника.
4. Фінансовому відділу (О.Петровській) разом з Галицькою податковою інспекцією
Головного управління ДФС у Івано-Франківській області (Л.Верещак) провести розрахунки
прогнозних надходжень доходів міського бюджету на 2016 рік з урахуванням фактично
отриманих у попередні роки надходжень до бюджету;
5. Фінансовому відділу (О.Петровській):
1) у термін до 1 грудня 2015 року провести аналіз бюджетних запитів, поданих
головними розпорядниками коштів для прийняття рішення про врахування у проекті
міського бюджету на 2016 рік;
2) у термін до 4 грудня 2015 року узагальнити
подані структурними
підрозділами міської ради, об’єднаннями, підприємствами, організаціями та установами
матеріали для складання проекту міського бюджету на 2016 рік;
3) у тижневий термін після оприлюднення Кабінетом Міністрів України
законів, що впливають на формування показників місцевих бюджетів, уточнити показники
проекту міського бюджету на 2016 рік;
4) підготувати та подати у термін до 14 грудня 2015 року виконавчому
комітету для схвалення проекту рішення про міський бюджет на 2016 рік з додатками до
нього та пояснювальною запискою;
5) після схвалення виконавчим комітетом рішення про проект міського
бюджету на 2016 рік, у термін до 21 грудня 2015 року подати даний проект рішення з
додатками та пояснювальною запискою на розгляд міської ради з його подальшим
прийняттям відповідно до норм Бюджетного кодексу України - до 25 грудня 2015 року на
сесії міської ради;
6) опублікувати в засобах масової інформації рішення міської ради про міський
бюджет на 2016 рік не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття.
7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря ради .

Міський голова

Р.О.Джура
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до проекту розпорядження міського голови «Про заходи щодо забезпечення
своєчасного складання проекту міського бюджету на 2016 рік»
1.

Обгрунтування необхідності прийняття акта

Проект розпорядження міського голови «Про заходи щ одо’забезпечення
своєчасного складання проекту міського бюджету на 2016 рік» розроблено на
виконання статті 75 Бюджетного кодексу України.
2.

Мета і шляхи її досягнення

Проект міського бюджету України на 2016 рік буде враховувати
проведення ефективної бюджетно-податкової політики, дотримання жорсткої
фінансової дисципліни, підвищення рівня прозорості та раціональності
бюджетного процесу.
Передумовами формування проекту міського бджету на 2016 рік
економічне відновлення, подолання бідності, сталий розвиток суспільства,
забезпечення пріоритетного спрямування бюджетних коштів на розвиток
міста , проведення структурних реформ в основних галузях економіки і сферах
діяльності, встановлення сприятливих умов для ведення бізнесу, здобуття
енергонезалежності, розвиток освіти і науки.
Проект О сновних напрямів бюджетної політики на 2016 рік визначає
цілі та завдання бю джетної політики на наступний рік і містить пропозиції,
визначені статтею 75 Бюджетного кодексу України.
3.

Правові аспекти

Зазначений
проект
нормативно-правового
акта
не
суперечить
Конституції України, Бюджетному кодексу України та іншим нормативноправовим актам, що регулюють бюджетний процес в Україні.
4.

Ф інансово-економічне обгрунтування

Реалізація зазначеного нормативно-правового ■ акта
додаткових витрат з міського бюджету.
5.

не

потребує

Регіональний аспект

1Іоложення зазначеного нормативно-правового акта враховують потреби
розвитку регіону.
6.

Запобігання дискримінації

У проекті розпорядження міського голови «Про заходи щодо
забезпечення своєчасного складання проекту міського бюджету на 2016 рік»
відсутні положення, які містять ознаки дискримінації.
7.

Громадське обговорення

Проект розпорядження не потребує консультацій з громадськістю.
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8.

Запобігання корупції

У проекті Заходів щодо забезпечення своєчасного складання міського
бюджету на 2016 рік відсутні правила і процедури, які містять ризики
вчинення корупційних правопорушень.
9.

Прогноз результатів

Прийняття акта забезпечить якісну та своєчасну розробку проекту
рішення "Про міський бюджет міста Бурштина на 2016 рік", сприяння
проведенню реформ в економіці та бюджетній сфері, виваженої та послідовної
податкової та бю дж етної політики.
Все це сприятиме стабільному соціально-економічному розвитку міста
та підвищенню рівня життя і добробуту громадян міста у 2016 році.

Н ачальник фінансового відділу

Ольга Петровська

