
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
09.08.2019                 № 384 

 
 

ЗАХОДИ 
щодо забезпечення складання проєкту обласного бюджету Запорізької області на 2020 рік і  

прогнозу на наступні за плановим два бюджетні періоди 
 
 

№ 
з/п 

Зміст заходу Термін виконання Відповідальні виконавці 

 

1 2 3 4 
1. Надати Департаменту фінансів облдержадмі-

ністрації: 
очікувані у 2019 році та прогнозні показники 
економічного і соціального розвитку регіону 
на 2020 рік і два наступні бюджетні періоди 
(2021 – 2022 роки) та пояснювальну записку 
до них з урахуванням оцінки досягнутого рів-
ня розвитку економіки і соціальної сфери, 
впливу зовнішніх факторів, очікуваних тенде-
нцій та їх зміни у перспективі; 
прогнозний фонд оплати праці на 2020 рік і на 
наступні за плановим два бюджетні періоди в 
розрізі територій області 

 
 
20.10.2019 
 
 
 
 
 
 
 
02.09.2019 
01.11.2019 (уточнену інфор-
мацію) 

Департамент економічного розвитку 
облдержадміністрації 

2. Надати Департаменту фінансів облдержадмі-
ністрації разом з поясненнями (зокрема в час-

02.09.2019 
01.11.2019 (уточнену інфор-

Головне управління Державної фіскаль-
ної служби у Запорізькій області,  Запо-



        
 
 
        Продовження додатка 

2

1 2 3 4 
тині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) 
прогнозні обсяги  надходжень до бюджету 
області на 2020 рік і два наступні бюджетні 
періоди (2021– 2022 роки) у розрізі платежів, 
надходження та стягнення яких  забезпечують 
(контролюють)  
 

мацію) 
 

різьке управління Офісу великих плат-
ників податків Державної фіскальної 
служби 

3. Надати Департаменту фінансів облдержадмі-
ністрації разом з поясненнями прогнозні обся-
ги надходжень до бюджету області на 2020 
рік і два наступні бюджетні періоди (2021 – 
2022 роки) коштів від відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського 
виробництва 
 

02.09.2019 
01.11.2019 (уточнену інфор-
мацію) 
 

Головне управління Держгеокадастру у 
Запорізькій області 

4. Надати Департаменту фінансів облдержадмі-
ністрації разом з поясненнями прогнозні обся-
ги  надходжень до бюджету області на 2020 
рік і два наступні бюджетні періоди (2021 – 
2022 роки) плати за оренду майна комуналь-
ної власності, відрахування частини чистого 
прибутку комунальних підприємств, що на-
лежать до  спільної власності територіальних 
громад Запорізької області, коштів від відчу-
ження майна спільної власності територіаль-
них громад Запорізької області 
 

02.09.2019 
01.11.2019 (уточнену інфор-
мацію) 
 

Запорізька обласна   
рада 

5. Надати Департаменту фінансів облдержадмі- 02.09.2019 Басейнове управління водних ресурсів 
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1 2 3 4 
ністрації разом з поясненнями прогнозні обся-
ги  надходжень до бюджету області на 2020 
рік і два наступні бюджетні періоди (2021 – 
2022 роки) орендної плати за водні об’єкти (їх 
частини), що надаються в користування на 
умовах оренди, обласною, районними держа-
вними адміністраціями, місцевими радами 
 

01.11.2019 (уточнену інфор-
мацію) 
 

річок Приазов’я 

6. Надати Департаменту фінансів облдержадмі-
ністрації разом з поясненнями прогнозні обся-
ги надходжень до бюджету області на 2020 
рік і два наступні бюджетні періоди (2021 – 
2022 роки) грошових стягнень за шкоду, за-
подіяну порушенням законодавства про охо-
рону навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності 
 

02.09.2019 
01.11.2019 (уточнену інфор-
мацію) 
 

Державна екологічна інспекція у Запо-
різькій області 

7. Надати Департаменту фінансів облдержадмі-
ністрації прогнозні обсяги  надходжень до 
бюджету області на 2020 рік і два наступні 
бюджетні періоди (2021– 2022 роки) відсотків 
за користування позиками, які надавалися з 
місцевих бюджетів 
 

02.09.2019 
01.11.2019 (уточнену інфор-
мацію) 
 

Департамент економічного розвитку 
облдержадміністрації 

8. Надати Департаменту фінансів облдержадмі-
ністрації прогнозні обсяги  надходжень до 
бюджету області на 2020 рік і два наступні 
бюджетні періоди (2021– 2022 роки) відсотків 

02.09.2019 
01.11.2019 (уточнену інфор-
мацію) 
 

Департамент житлово-комунального го-
сподарства та будівництва облдержад-
міністрації  
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за: 
користування довгостроковим кредитом, що 
надається з місцевих бюджетів молодим сі-
м'ям та одиноким молодим громадянам на бу-
дівництво (реконструкцію) та придбання жит-
ла,  
користування пільговим довгостроковим кре-
дитом, що надається учасникам антитерорис-
тичної операції  
 

9. Надати Департаменту фінансів облдержадмі-
ністрації прогнозні обсяги повернення креди-
тів до обласного бюджету та надання кредитів 
з обласного бюджету на 2020 рік і два наступ-
них бюджетні періоди (2021-2022 рр.) 

02.09.2019 Департамент агропромислового розвит-
ку облдержадміністрації, 
Департамент житлово-комунального го-
сподарства та будівництва облдержад-
міністрації, Департамент економічного 
розвитку і торгівлі облдержадміністра-
ції 
 

10. Надати Департаменту фінансів облдержадмі-
ністрації: 
перелік інвестиційних програм (проєктів), уз-
годжений із стратегією соціально-
економічного розвитку регіону та регіональ-
ними (цільовими) програмами за формою, що 
додається;  
інформацію щодо врахування при прогнозу-
ванні результатів виконання інвестиційних 
програм (проєктів) у попередніх періодах; 

01.10.2019 Департамент економічного розвитку і 
торгівлі облдержадміністрації, головні 
розпорядники коштів обласного бюдже-
ту  
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інформацію щодо врахування першочерговос-
ті, пріоритетності та ступеня готовності 
об’єктів при розподілі коштів на реалізацію ін-
вестиційних програм (проєктів) 
 

11. Надання інформації галузевим міністерствам 
щодо показників, з урахуванням яких здій- 
снюються розрахунки обсягів міжбюджетних 
трансфертів  
 

У визначений термін  
галузевими міністерствами, 
у разі наявності відповідно-
го запиту 

Структурні підрозділи обласної держав-
ної адміністрації 

12. Доведення до головних розпорядників  бю-
джетних коштів особливостей складання роз-
рахунків до проєкту обласного бюджету та 
прогнозних обсягів міжбюджетних трансфер-
тів на плановий рік, надісланих Мінфіном 

Тижневий термін після до-
ведення Мінфіном особли-
востей формування проєкту 
бюджету 

Департамент фінансів обласної держав-
ної адміністрації 

13. Підготовка пропозицій до проєкту державно-
го бюджету в частині міжбюджетних транс-
фертів та їх надання Мінфіну і галузевим мі-
ністерствам 
 

Після доведення Мінфіном 
розрахункових прогнозних 
обсягів міжбюджетних тра-
нсфертів 

Департамент фінансів облдержадмініст-
рації, головні розпорядники бюджетних 
коштів 

14. Доведення до головних розпорядників бю-
джетних коштів: 
прогнозних обсягів міжбюджетних трансфер-
тів, врахованих у проєкті державного бюдже-
ту, схваленого Кабінетом Міністрів України; 
методики їх визначення 
 
 

У триденний термін після 
доведення Мінфіном розра-
хункових прогнозних обся-
гів міжбюджетних транс-  
фертів 

Департамент фінансів обласної держав-
ної адміністрації 
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15. Доведення до місцевих фінансових органів 

області: 
прогнозних обсягів міжбюджетних транс-
фертів, врахованих у проекті державного бю-
джету, схваленого Кабінетом Міністрів Укра-
їни; 
методики їх визначення; 
організаційно-методологічних вимог та інших 
показників щодо складання проєктів місцевих 
бюджетів 
 

У триденний термін після 
доведення Мінфіном розра-
хункових прогнозних обся-
гів міжбюджетних транс-
фертів 

Департамент фінансів обласної держав-
ної адміністрації 

16. Доведення до головних розпорядників бю-
джетних коштів: 
інструкції з підготовки бюджетних запитів; 
граничних показників видатків місцевого бю-
джету та надання кредитів з місцевого бю-
джету; 
інструктивного листа щодо організаційних та 
інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися 
всі розпорядники бюджетних коштів  
  

У триденний термін після 
доведення Мінфіном мето-
дики визначення  
міжбюджетних трансфертів 

Департамент фінансів обласної держав-
ної адміністрації 

17. Організація роботи з розробки бюджетних за-
питів  

Після доведення інструктив- 
ного листа Департаментом 
фінансів обласної державної 
адміністрації 
 

Головні розпорядники бюджетних кош-
тів обласного бюджету 

18. Подання бюджетних запитів Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації 

У десятиденний термін піс-
ля доведення інструктивно-

Головні розпорядники бюджетних кош-
тів обласного бюджету  
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го листа Департаментом фі-
нансів обласної державної 
адміністрації 
 

19. Здійснення аналізу бюджетних запитів, отри-
маних від головних розпорядників бюджетних 
коштів, та прийняття рішення щодо включен-
ня їх до пропозиції проєкту місцевого бюдже-
ту 
 

У двотижневий термін після 
отримання бюджетних запи-
тів від головних розпоряд-
ників коштів 

Департамент фінансів обласної держав-
ної адміністрації 

20. Доведення до головних розпорядників бю-
джетних коштів обсягів міжбюджетних тран-
сфертів, врахованих у проєкті державного 
бюджету, прийнятого Верховною Радою 
України у другому читанні 

У триденний термін з дня 
отримання від Мінфіном об-
сягів міжбюджетних транс-
фертів, врахованих у проекті 
державного бюджету, при-
йнятого Верховною Радою 
України у другому читанні 
 

Департамент фінансів обласної держав-
ної адміністрації 

21. Доведення до місцевих фінансових органів 
області: 
обсягів міжбюджетних трансфертів, врахова-
них у проєкті державного бюджету, прийня-
того Верховною Радою України у другому чи-
танні; 
текстових статей проєкту закону про держав-
ний бюджет, прийнятого у другому читанні 
 

У триденний термін з дня 
отримання від Мінфіну об-
сягів міжбюджетних транс-
фертів, врахованих у проєкті 
державного бюджету, при-
йнятого Верховною Радою 
України у другому читанні 

Департамент фінансів обласної держав-
ної адміністрації 

22. Підготовка проєкту рішення обласної ради до 15.11.2019  Департамент фінансів обласної держав-
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про обласний бюджет на 2020 рік з додатками 
згідно з типовою формою, затвердженою від-
повідним наказом Мінфіну, і матеріалів, пе-
редбачених у статті 76 Бюджетного кодексу 
України, та його подання обласній державній 
адміністрації  
 

ної адміністрації 

23. Підготовка проєкту розпорядження голови 
облдержадміністрації про схвалення проекту 
рішення обласної ради про обласний бюджет 
на 2020 рік та прогнозу обласного бюджету на 
2021-2022 роки  
 

До 15.11.2019 Департамент фінансів обласної держав-
ної адміністрації 

24. Направлення схваленого проєкту рішення об-
ласної ради про обласний бюджет на 2020 рік 
до обласної ради 
 

До 20.11.2019 Департамент фінансів обласної держав-
ної адміністрації 

25. Оприлюднення проєкту рішення обласної ра-
ди про обласний бюджет на 2020 рік та про-
гнозу обласного бюджету на 2021-2022 роки, 
схваленого обласною державною адміністра-
цією 
 

В одноденний строк після 
направлення проєкту рішен-
ня до обласної ради 
 

Департамент фінансів обласної держав-
ної адміністрації 

26. Розміщення бюджетних запитів на офіційних 
сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб 

Не пізніше ніж через три 
робочі дні після направлен-
ня проєкту рішення до       
обласної ради 
 

Головні розпорядники коштів обласного 
бюджету 
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27. Доопрацювання проєкту рішення обласної ра-

ди про обласний бюджет з урахуванням пока-
зників обсягів міжбюджетних трансфертів, 
врахованих у проекті державного бюджету, 
прийнятому Верховною Радою України в дру-
гому читанні 
 

У двотижневий строк з дня 
офіційного опублікування 
Закону про Державний бю-
джет України 

Департамент фінансів обласної держав-
ної адміністрації 

28. Оприлюднення рішення місцевої ради про мі-
сцевий бюджет на плановий рік у газеті, що 
визначена місцевою радою 

У десятиденний строк з дня 
прийняття рішення обласної 
ради 
 

Департамент фінансів обласної держав-
ної адміністрації 

 
 
 

Директор Департаменту фінансів  
обласної державної адміністрації       С. МЕДВІДЬ 

 


