Розпорядження
Одеського міського голови
№ 822 від 06.09.2019 р.                 		


Про затвердження плану заходів щодо складання проекту бюджету міста Одеси на 2020 рік




Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування                          в Україні», статті 75 Бюджетного кодексу України:
 
1. Затвердити план заходів щодо складання проекту бюджету міста Одеси на 2020 рік згідно з додатком.

2. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради забезпечити виконання плану заходів, зазначеного в пункті 1 цього розпорядження.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови Орловського А.Й.



									
                    Г. Труханов



Додаток 
до розпорядження 
міського голови
від 06.09.2019 р.
№ 822
ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо складання проекту бюджету міста Одеси на 2020 рік 

№
з/п
Заходи
Строк
виконання
Виконавці
Контроль                   за виконанням
1.
Здійснити аналіз виконання бюджету міста Одеси за попередні три роки та поточний бюджетний період, виявити тенденції у виконанні дохідної частини бюджету
До
01 жовтня 
2019 року
Департамент фінансів Одеської міської ради
	
Орловський А.Й.
2.
Надати до департаменту фінансів Одеської міської ради інформацію про соціально-економічний стан міста Одеси і прогноз  розвитку міста Одеси на 2020 рік та наступні за плановим два бюджетні періоди
До
01 жовтня 
2019 року
Департамент економічного розвитку Одеської міської ради

Вугельман П.В.
3.
Підготувати та надати до департаменту фінансів Одеської міської ради разом з поясненнями прогнозні обсяги надходжень до бюджету міста Одеси на 2020 рік та наступні за плановим два бюджетні періоди

До 
01 жовтня 
2019 року
Головне управління Державної фіскальної служби в Одеській області

Одеське управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби

Департамент комунальної власності Одеської міської ради
Комунальне підприємство «Одестранспарксервіс»

Управління капітального будівництва Одеської міської ради

Управління  реклами Одеської міської ради

Управління  розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів Одеської міської ради
Орловський А.Й.
Вугельман П.В.
Рябоконь П.М.
Котляр А.І.
Янчук О.Б.

4.
Створити робочу групу як дорадчий орган з розробки проекту бюджету міста Одеси
До 
01 вересня
 2019 року
Департамент фінансів Одеської міської ради

Орловський А.Й.
5.
Надати до департаменту фінансів Одеської міської ради інформацію щодо здійснення платежів, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань Одеської міської ради, на реалізацію проектів у 2020-2022 роках:
- «Розвиток міської інфраструктури»;



- «Оновлення міського електротранспорту               м. Одеси»;

-  «Міський громадський транспорт України» (підпроект «Магістральний трамвайний маршрут прямого сполучення «Північ-Південь»)
До                           16 вересня  
 2019 року





Комунальне підприємство «Агентство програм розвитку Одеси»

Комунальне підприємство «Одесміськелектротранс»

Комунальне підприємство «Одесміськелектротранс»





Орловський А.Й.



Вугельман П.В.


Вугельман П.В.

6.
Довести до головних розпорядників бюджетних коштів:
- інструкцію з підготовки бюджетних запитів на 2020-2022 роки;
- граничні обсяги витрат загального та спеціального (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондів бюджету міста Одеси на 2020 рік та індикативних прогнозних показників обсягів витрат загального та спеціального (за винятком власних надходжень бюджетних установ) фондів бюджету міста Одеси на 2021-2022 роки;
- інструктивного листа щодо підготовки бюджетних запитів до проекту бюджету міста Одеси на 2020 рік та проекту прогнозу бюджету міста Одеси на 2021-2022 роки

У двотижневий термін після отримання типової форми бюджетних запитів, визначеної Міністерством фінансів України, та
особливостей складання розрахунків до проектів та прогнозів місцевих бюджетів, доведених Міністерством фінансів України
Департамент фінансів Одеської міської ради

Орловський А.Й.
7.
Надати до департаменту фінансів Одеської міської ради бюджетні запити на 2020-2022 роки
У термін, встановлений департаментом фінансів Одеської міської ради

Керівники виконавчих органів Одеської міської ради (головні розпорядники бюджетних коштів)
Заступники міського голови
8.
Направити на адресу департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради бюджетні запити на 2020-2022 роки для оприлюднення на офіційному сайті Одеської міської ради: omr.gov.ua в розділі «Бюджет» 
Не пізніше ніж через три робочі дні після схвалення виконавчим комітетом Одеської міської ради проекту рішення Одеської міської ради 
«Про бюджет міста Одеси на 
2020 рік»
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради (головні розпорядники бюджетних коштів)

Департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради
Заступники міського голови
9.
Надати до департаменту фінансів Одеської міської ради перелік інвестиційних проектів на 2020-2022 роки (обсяг фінансового ресурсу), на реалізацію яких передбачаються кошти бюджету міста Одеси 
До                         16 вересня               2019 року
Департамент економічного розвитку
Одеської міської ради

Вугельман П.В.

10.
Надати до департаменту фінансів Одеської міської ради обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними програмами в розрізі бюджетних установ до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу
До                         16 вересня               2019 року
Департамент освіти та науки Одеської міської ради
Вугельман П.В.

11.
Розробити та надати на розгляд Одеській міській раді проекти рішень щодо міських цільових та комплексних програм, фінансування яких передбачається                       у 2020 році за рахунок коштів бюджету міста Одеси, з урахуванням вимог статей 89 і              91 Бюджетного Кодексу України та згідно з Порядком розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання, затвердженим розпорядженням міського голови від 08 листопада 2016 року              № 1115
Вересень-грудень
2019 року
Керівники виконавчих органів Одеської міської ради


Заступники міського голови
12.
Опрацювати Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» та врахувати                   у проекті бюджету міста Одеси на 2020 рік відповідні показники 
Жовтень-грудень
2019 року
Департамент фінансів Одеської міської ради

Орловський А.Й.
13.
Підготувати проект рішення виконавчого комітету Одеської міської ради                              «Про схвалення проекту рішення Одеської міської ради «Про бюджет міста Одеси на 2020 рік» та внесення його на розгляд Одеській міській раді»
Жовтень-листопад
 2019 року
Департамент фінансів Одеської міської ради

Орловський А.Й.
14.
Розробити та презентувати широкому колу громадськості проект бюджету міста Одеси на 2020 рік у форматі «бюджет для громадян»
Жовтень-листопад
 2019 року
Департамент фінансів Одеської міської ради
Орловський А.Й.
15.
Провести громадські обговорення 
проекту бюджету міста Одеси на 2020 рік

Жовтень-листопад
 2019 року
Департамент фінансів Одеської міської ради
Орловський А.Й.
16.
Підготувати проект рішення Одеської  міської ради «Про бюджет міста Одеси на 2020 рік»
Листопад 
2019 року
Департамент фінансів Одеської міської ради

Департамент з організації роботи Одеської міської ради
Орловський А.Й.


Потапський О.Ю.

           Т.в.о. керуючої справами			        			С. Бедрега

