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______________ А.Райкович

“01” листопада 2019 р.

Орієнтовний графік
проведення засідань робочої групи з підготовки проекту бюджету міста

на 2020 рік та його прогнозу на 2021-2022 роки

№ з/п Порядок денний Дата
проведення

*
1 засідання 1.Ознайомлення членів робочої групи з 

особливостями формування проекту бюджету міста 
на 2020 рік та його прогнозу на 2021-2022 роки, 
враховуючи:
- основні засади законопроекту № 2000 «Про 
Державний бюджет України на 2020 рік»;
-проект Закону України №2144 «Про внесення змін 
до Бюджетного кодексу України»;

05.11.2019

2.Розгляд попередніх розрахункових показників по 
дохідній частині бюджету міста Кропивницького на 
2020 рік та його прогнозу на 2021-2022 роки, у т.ч. 
заслуховування:
Кропивницького управління ГУ ДПС у 
Кіровоградській області,
управління земельних відносин та охорони 
навколишнього природного середовища по платі за 
землю та продажу землі,
управління комунальної власності по платі за оренду 
комунального майна та від відчуження майна

2 засідання 3. Заслуховування управління транспорту та зв’язку 
щодо проекту видатків на транспорт

06.11.2019

4.Заслуховування управління освіти та охорони 
здоров’я щодо проекту видатків на соціально-
культурну сферу міста

3 засідання 5.Заслуховування Головного управління житлово-
комунального господарства щодо проекту видатків 
на житлово-комунальне та дорожнє господарство

07.11.2019



№ з/п Порядок денний Дата
проведення

*
4 засідання 6.Заслуховування управління соціальної підтримки 

населення щодо проекту видатків на соціальний 
захист та соціальне забезпечення

08.11.2019

7.  Заслуховування  управління  капітального
будівництва  щодо  попередніх  розрахункових
показників видатків бюджету розвитку та визначення
пріоритетних інвестиційних проектів

5 засідання 8.Розгляд видатків на утримання апарату виконавчих
органів міської ради

11.11.2019

9.Заслуховування керівників районних у місті рад 
щодо проектів районних у місті бюджетів на 2020 рік

6 засідання 10.Розгляд попередніх розрахункових показників 
видаткової частини бюджету міста по інших 
бюджетних програмах та окремих головних 
розпорядників бюджетних коштів

12.11.2019

7 засідання 11.Розгляд показників сформованого проекту 
бюджету на 2020 рік, з урахуванням показників 
міжбюджетних відносин і текстових частей, а також 
організаційно-методологічних вимог щодо складання
проектів місцевих бюджетів та Бюджетних висновків
Верховної Ради України до проекту закону про 
Державний бюджет України на 2020 рік  та 
розроблених змін до Бюджетного кодексу України

13.11.2019

*  Дата  проведення  є  орієнтовною,  оскільки  залежить  від  своєчасності  розгляду
попередніх питань та затвердження проекту Державного бюджету України та змін
до податкового і бюджетного законодавства.

Начальник фінансового управління
Міської ради міста Кропивницького Любов БОЧКОВА
(заступник голови робочої групи)
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