
СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗІВ

БЮДЖЕТІВ ГРОМАД на 2023-2024 роки

на місцевому рівні



Слайд №1
План заходів щодо складання прогнозу 

бюджету Кропивницької міської 
територіальної громади на 2023-2024 рік

№ 

з/

п

Зміст заходів Термін 

виконання

Відповідальні за 

виконання

1.
Здійснення аналізу виконання бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади у 2020 році та поточних бюджетних періодах 

2021 року, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової 

частини бюджету

Травень -

червень

Фінансове 

управління

2. Впровадження в IAC «LOGICA» аналітичних форм визначення 

орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з 

бюджету Кропивницької міської територіальної громади на 

середньостроковий період, пропозицій до прогнозу бюджету та 

типової форми прогнозу Кропивницької міської територіальної 

громади

Протягом 

травня 

Фінансове 

управління

3. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів 

організаційно – методологічних засад складання прогнозу місцевого 

бюджету, визначених Міністерством фінансів України, та листа щодо 

основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до 

прогнозу бюджету Кропивницької міської територіальної громади на  

середньостроковий період

До 1 червня Фінансове 

управління

4. Надання фінансовому управлінню основних прогнозних показників 

економічного і соціального розвитку міста Кропивницького на 

середньостроковий період 

До 10 червня Департамент з 

питань  

економічного 

розвитку



Продовження слайду №1

5. Надання фінансовому управлінню разом з поясненнями (зокрема 

в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних 

розрахунків на 2023-2024 роки доходів бюджету Кропивницької 

міської територіальної громади:

за видами надходжень, контроль за стягненням яких здійснює 

Державна податкова служба

орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 

та іншим майном, що перебуває у комунальній власності міста;

від відчуження комунального майна;

плати за землю, у тому числі орендної плати з юридичних осіб та 

фізичних осіб, та земельного податку з юридичних осіб та фізичних 

осіб;

коштів від продажу земельних ділянок до бюджету розвитку 

спеціального фонду бюджету; 

екологічного податку та інших надходжень до фонду охорони 

навколишнього природного середовища спеціального фонду 

бюджету;

плати за тимчасове користування місцем розташування 

рекламних засобів;

плати за надання адміністративних послуг у розрізі послуг.

До 15 червня

-//-

-//-

-//-

-//-

Головне управління 

Державної податкової 

служби України у 

Кіровоградській 

області

Управління 

комунальної власності

Управління земельних 

відносин та охорони 

навколишнього 

природного 

середовища

Управління 

містобудування та 

архітектури

Департамент 

адміністративних 

послуг

6. Прогнозування обсягів доходів бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади, визначення обсягів фінансування бюджету, 

повернення кредитів до бюджету та орієнтовних граничних 

показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету на 

середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і 

соціального розвитку України та міста Кропивницького, аналізу 

виконання бюджету в попередніх та поточному бюджетних періодах

До 25 червня Фінансове 

управління



Продовження слайду №1

7. Підготовка та внесення змін, у разі необхідності, до показників 

«Прогнозу бюджету Кропивницької міської територіальної громади 

на 2022 - 2023 роки», схваленого рішенням Виконавчого комітету 

Кропивницької міської ради від 18 грудня 2020 року № 670, на 

підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 6 

До 01 липня Фінансове 

управління

8. Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних 

коштів інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та 

орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з 

бюджету на середньостроковий період

До 01 липня Фінансове 

управління

9. Надання фінансовому управлінню пропозицій до прогнозу бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2024 роки

До 15 липня Головні 

розпорядники 

бюджетних коштів

10

.

Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних 

коштів пропозицій до прогнозу бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади на 2023-2024 роки на відповідність 

доведеним орієнтовним граничним показникам видатків бюджету та 

надання кредитів з бюджету вимогам доведених інструкцій

До 23 липня Фінансове 

управління

11

.
Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками 

бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2024 роки

До 30 липня Фінансове 

управління,

головні 

розпорядники 

бюджетних коштів

12

.
Доопрацювання прогнозу бюджету Кропивницької міської 

територіальної громади на 2023-2024 роки за результатами 

проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від 

головних розпорядників бюджетних коштів

До 10 серпня Фінансове 

управління
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13. Перевірка інформації, що міститься в наданих головними 

розпорядниками коштів пропозиціях до прогнозу бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2024 роки та 

забезпечити подання зазначеної інформації Міністерству фінансів 

України

До 31 липня Фінансове 

управління

14. Подання прогнозу бюджету Кропивницької міської територіальної 

громади на 2023-2024 роки до виконавчого комітету міської ради

До 15 серпня Фінансове 

управління

15. Розгляд та схвалення прогнозу Кропивницької міської 

територіальної громади на 2023-2024 роки

До 01 вересня Виконавчий комітет 

міської ради

16. Оприлюднення на офіційному вебсайті міської ради у розділі 

«Бюджет» прогнозу бюджету Кропивницької міської територіальної 

громади на 2023-2024 роки

До 06 вересня Фінансове 

управління

17. Подання проєкту рішення Кропивницької міської ради «Про прогноз 

Кропивницької міської територіальної громади на 2023-2024 роки» із 

необхідним фінансово-економічним обґрунтуванням до 

Кропивницької міської ради 

До 06 вересня Фінансове 

управління

18. Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету постійними 

комісіями міської ради та на пленарному засіданні міської ради в 

порядку визначеному радою

Вересень Фінансове 

управління, головні 

розпорядники 

бюджетних коштів

19. Забезпечення подання Міністерству фінансів України інформації, що 

міститься в прогнозі бюджету Кропивницької міської територіальної 

громади на 2023-2024 роки

До 30 вересня Фінансове 

управління



Структура прогнозу бюджету громади

Загальна частина

Основні індикативні прогнозні показники

Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку

Дохідна спроможність

Управління місцевим боргом та ліквідністю бюджету

Реалізація інвестиційних програм (проектів)

Слайд №2

Дохідна спроможність

Міжбюджетні відносини



Заходи по впровадженню в дослідну 

експлуатацію ІАС “LOGICA” до кінця 2021 року 

(ГРК спільно з фінансовими органами)  

Слайд №3

Реєстрація учасників бюджетного процесу (ГРК) на 

2022 рік

До 31 травня 

2021 року

Перевірка інформації на паперових носіях, що 

міститься в наданих ГРК пропозиціях до прогнозу 

бюджету територіальної громади

До 20 липня 

2021 року

Подання Міністерству фінансів України інформації, що 

міститься в наданих ГРК пропозиціях до прогнозу 

бюджету територіальної громади

До 31 липня 

2021 року

Подання Міністерству фінансів України інформації, що 

міститься в прогнозі бюджету територіальної громади

До 30 вересня 

2021 року

Подання інформації Міністерству фінансів України, що 

міститься в рішеннях про внесення змін до бюджету, 

змінах до розпису бюджету територіальної громади та 

змінах до паспортів бюджетних програм ГРК

Постійно 

протягом

2021 року



Інформація, яку передають головні 

розпорядники коштів місцевих бюджетів до 

Міністерства фінансів України

Слайд №4

№

з/п Найменування інформації в LOGICA REST API

Ідентифікатор 

форми в 

LOGICA 

REST API

1.

Орієнтовні граничні показники видатків місцевого 

бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету  

розпоряднику/одержувачу коштів

BLP0010501

2. Бюджетна пропозиція загальна (Форма БП-1) BLP0010101

3. Бюджетна пропозиція індивідуальна  (Форма БП-2) BLP0010201

4. Бюджетна пропозиція додаткова  (Форма БП-3) BLP0010301

5.
Бюджетний запит загальний 

(Форма 20__-1) 
BLP0050101

6. Бюджетний запит індивідуальний (Форма 20__-2) BLP0050201

7. Бюджетний запит додатковий (Форма 20__-3) BLP0050301



Найменування інформації  в LOGICA REST API Регламент  

надання

Інформація про ставки земельного податку та переліку пільг для

фізичних і юридичних осіб, наданих за рішенням органу

місцевого самоврядування

У десятиденний 

строк з дня 

прийняття 

рішень, але не 

пізніше 25 

липня року, що 

передує 

бюджетному 

періоду, в якому 

планується 

застосування 

встановлених 

місцевих 

податків та/або 

зборів та 

податкових 

пільг із сплати 

місцевих 

податків та/або 

зборів

Інформація про ставки податку на нерухоме майно, відмінне від

земельної ділянки, та перелік пільг для фізичних і юридичних

осіб, наданих за рішенням органу місцевого самоврядування

Інформація про ставки туристичного збору та перелік пільг,

наданих за рішенням органу місцевого самоврядування

Інформація про ставки збору за місця для паркування

транспортних засобів та перелік пільг, наданих за рішенням

органу місцевого самоврядування

Інформація про перелік пільг з транспортного податку, наданих

за рішенням органу місцевого самоврядування

Інформація про ставки єдиного податку для платників єдиного

податку першої групи

Інформація про ставки єдиного податку для платників єдиного

податку другої

Інформація, яка передається до Міністерства 

фінансів України по місцевих податках і зборах

Слайд №5



Соціальні стандарти на 2022-2024 роки

з 1 січня 2022 року - 6 500 грн, 

з 1 жовтня 2022 року - 6 700 грн;

з 1 січня 2023 року - 7 176 грн;

з 1 січня 2024 року - 7 665 гривень.

Прогнозний посадовий оклад 

працівника І тарифного розряду 

Єдиної тарифної сітки:

з 1 січня 2022 року - 2 893 грн, 

з 1 жовтня 2022 року - 2 982 грн;

з 1 січня 2023 року - 3 193 грн;

з 1 січня 2024 року -3 411 гривень.

Слайд №6

Прогнозний розмір 

мінімальної заробітної 

плати 2022-2024 роки



Прожитковий мінімум 2022-2024

Слайд № 7

У 2022-2024 роках прожитковий мінімум підвищуватиметься темпами, що на 2 

відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на 

відповідний рік. Зростання розмірів прожиткового мінімуму відбуватиметься з 1 

липня та 1 грудня відповідного року.

Прожитковий мінімум для працездатних осіб становитиме:

з 1 січня 2022 року - 2 481 грн, з 1 липня - 2 600 грн, з 1 грудня - 2 684 грн;

у 2023 році з 1 січня 2023 року - 2 684 грн, з 1 липня - 2 813 грн,

у 2024 році з 1 січня 2024 року - 2 880 грн, з 1 липня - 3 018 грн,



Видатки на оплату комунальних послуг 
та енергоносіїв (КЕКВ 2270)

Слайд № 8

2022 рік 2023 рік 2024 рік

Коефіцієнт 

зростання 

КЕКВ 2270

1,081,08 1,061 1,057



Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на

фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 

ремонту і утримання автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах

2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

18 101 млн грн 22 438 млн грн 23 465 млн грн 23 667 млн грн

Слайд №9


