



Прогноз бюджету міста Одеси на 2019 та 2020 роки
(п. 2 ст. 76 Бюджетного кодексу України)

Пріоритетом державної бюджетної політики на середньострокову перспективу в частині регулювання міжбюджетних відносин є забезпечення самостійності місцевих бюджетів, зміцнення їх фінансової спроможності, підвищення прозорості та ефективності управління бюджетними коштами на місцевому рівні. З метою підвищення передбачуваності і послідовності бюджетної політики, у тому числі на місцевому рівні, Основними напрямами бюджетної політики на 2018–2020 роки, схвалених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017р. №411-р, передбачено запровадження середньострокового бюджетного планування. Перехід до планування місцевих бюджетів на середньостроковий період буде здійснюватися після внесення відповідних змін до бюджетного законодавства, а також затвердження та доведення до місцевих органів влади методичних рекомендацій щодо складання місцевих бюджетів на середньострокову перспективу, узгоджених з методологією середньострокового планування державного бюджету. Відповідно до Плану заходів з реалізації Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 415-р, методичних рекомендацій розробку передбачено на І квартал 2018 року.
Прогноз бюджету міста Одеси на 2019 та 2020 роки (далі – Прогноз) розроблено на основі положень Бюджетного кодексу України та Податкового кодексу України, з урахуванням проекту Основних напрямів бюджетної політики, що охопили середньостроковий період – 2018–2020 роки, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.06.2017р.                           № 411-р, основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2018–2020 роки, схвалених  постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2017 № 411 (за сценарієм 1), а також на основі комплексного аналізу економічної ситуації, стану фінансового потенціалу, оцінки досягнутого рівня розвитку економіки і соціальної сфери м. Одеси.
Мета прогнозу – запровадження середньострокового бюджетного прогнозування для встановлення взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку міста та можливостями бюджету.  
Основними завданнями Прогнозу є підвищення результативності та ефективності управління бюджетними коштами.













Прогноз доходів бюджету міста Одеси 
на 2019 та 2020 роки

file_0.emf
2019 рік 

(прогноз)

2020 рік (прогноз)

Загальний фонд без урахування міжбюджетних 

трансфертів, в тому числі:6 612 900,06 943 500,0

податок на доходи фізичних осіб3 908 760,04 104 200,0

акцизний податок разом426 414,0309 350,0

податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки174 000,0182 700,0

плата за землю 794 900,0834 600,0

єдиний податок 998 700,01 048 600,0

Спеціальний фонд без урахування міжбюджетних 

трансфертів, в тому числі:548 759,8571 132,1

бюджет розвитку всього, в тому числі:280 000,0285 000,0

надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури міста Одеси 78 500,079 900,0

кошти від приватизації та відчуження майна в 

інший спосіб, що перебуває в комунальній 

власності територіальної громади міста Одеси 142 500,0145 100,0

кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній 

власності територіальної громади міста Одеси 59 000,060 000,0

Загальний обсяг доходів без урахування 

міжбюджетних трансфертів 7 161 659,87 514 632,1

назва показника

Обсяг*, тис.грн
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2019 рік 

(прогноз)

2020 рік (прогноз)

Загальний фонд без урахування міжбюджетних 

трансфертів, в тому числі:

6 612 900,0

6 943 500,0

податок на доходи фізичних осіб

3 908 760,0

4 104 200,0

акцизний податок разом

426 414,0

309 350,0

податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки

174 000,0

182 700,0

плата за землю 

794 900,0

834 600,0

єдиний податок 

998 700,0

1 048 600,0

Спеціальний фонд без урахування міжбюджетних 

трансфертів

, в тому числі:

548 759,8

571 132,1

бюджет розвитку всього, в тому числі:

280 000,0

285 000,0

надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури міста Одеси 

78 500,0

79 900,0

кошти від приватизації та відчуження майна в 

інший спосіб, що перебуває в комунальній 

власності територіальної громади міста Одеси 

142 500,0

145 100,0

кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній 

власності територіальної громади міста Одеси 

59 000,0

60 000,0

Загальний обсяг доходів без урахування 

міжбюджетних трансфертів 

7 161 659,8

7 514 632,1

назва показника

Обсяг*, тис.грн



* без урахування міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів






Прогноз бюджету міста Одеси за видатками, кредитуванням та фінансуванням на 2019 та 2020 роки



Назва показника
Обсяг*, тис.грн

2019 рік
(прогноз)
2020 рік
(прогноз)
ВИДАТКИ
6 794 372,463
7 144 771,463
у тому числі:
 
 
Загальний фонд
4 892 875,0
5 228 450,0
у тому числі:
 
 
Державне управління
466 577,4
489 941,3
Освіта
1 518 841,4
1 632 673,1
Охорона здоров'я
310 373,3
331 067,9
Соціальний захист та соціальне забезпечення
434 073,3
444 327,8
Культура і мистецтво
86 459,7
87 056,9
Фізична культура і спорт
45 386,4
47 528,3
Житлово-комунальне господарство
343 344,0
361 838,6
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство
8 860,5
8 860,5
Будівництво та регіональний розвиток
564 075,7
733 276,7
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство
319 455,6
313 405,2
Зв'язок, телекомунікації та інформатика
3 583,1
3 762,3
Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю
228 174,0
242 136,1
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
25 420,3
27 463,5
Громадський порядок та безпека
11 237,2
12 817,9
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека
5 583,7
5 653,4
Засоби масової інформації
4 542,3
4 833,9
Обслуговування місцевого боргу
127 087,3
92 006,8
Резервний фонд
30 000,0
30 000,0
Реверсна дотація
359 799,8
359 799,8
Спеціальний  фонд
1 901 497,463
1 916 321,463
у тому числі:
 
 
Державне управління
12 170,2
12 225,9
Освіта
260 048,7
271 738,9
Охорона здоров'я
87 494,7
92 570,3
Соціальний захист та соціальне забезпечення
5 508,1
5 533,5
Культура і мистецтво
7 050,0
7 050,0
Фізична культура і спорт
1 203,1
1 212,8
Житлово-комунальне господарство
74 510,5
74 618,7
Назва показника
Обсяг*, тис.грн

2019 рік
(прогноз)
2020 рік
(прогноз)
Будівництво та регіональний розвиток
1 103 583,6
1 228 399,3
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє господарство
23 639,6
23 907,1
Інші програми та заходи, пов`язані з економічною діяльністю
321 704,0
194 640,0
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру
410,0
110,0
Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека
4 175,0
4 315,0
ФІНАНСУВАННЯ
-214 659,837
-214 659,837
у тому числі:
 
 
Погашення довгострокових зобов'язань
-214 659,837
-214 659,837
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду)   
1 720 000,0
1 715 000,0
КРЕДИТУВАННЯ, сальдо 
152 627,5
155 200,8
у тому числі:
 
 
Надання кредитів
152 952,5
155 550,8
у тому числі:
 
 
Загальний фонд
350,0
400,0
Спеціальний  фонд
152 602,5
155 150,8
Повернення кредитів
-325,0
-350,0
у тому числі:
 
 
Загальний фонд
-325,0
-350,0

* без урахування міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів з урахуванням реверсної дотації

Статтею 21 Бюджетного кодексу України встановлено, що прогноз місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди схвалюється виконавчими органами відповідних місцевих рад на підставі прийнятого рішення про місцевий бюджет.
Враховуючи зазначене, рішення « Про схвалення прогнозу бюджету міста Одеси на 2019 та 2020 роки» буде прийнято виконавчим комітетом Одеської міської ради після затвердження бюджету міста Одеси на 2018 рік.  



Директор департаменту фінансів
Одеської міської ради			   	                    	С.М. Бедрега


