Особливості складання проєкту
місцевого бюджету на 2021 рік
Віктор Венцель
експерт Програми «U-LEAD з Європою»

Сесія 1. Огляд виконання
місцевих бюджетів

Показники надходжень до місцевих бюджетів
за січень-червень 2019–2020 рр.
Загальний фонд

Спеціальний фонд

факт І
півріччя
2019 р.,
млрд грн

факт І
півріччя
2020 р.,
млрд грн

відхилення

128,9

131,6

+2,1%

11,6

8,2

-29,3%

140,5

139,8

-0,5%

Трансферти з
державного
бюджету

136,1

74,5

-45,3%

7,0

10,6

+51,4%

143,1

85,1

-40,5%

Разом

265,0

206,1

-22,2%

18,6

18,8

+1,1%

283,6

224,9

-20,7%

Показники

факт І
факт І
півріччя півріччя
2019 р., 2020 р.,
млрд грн млрд грн

РАЗОМ

відхилення

факт І
факт І
півріччя півріччя
2019 р., 2020 р.,
млрд грн млрд грн

відхилення

Власні доходи

Структура доходів загального фонду місцевих
бюджетів за І-ше півріччя 2020 року

7.9%

2.9%

3.6%

4.6%

6.3%

6.6%

6.6%

15.0%

14.7%

16.4%

5.2%
13.5%
1.7%

10.1%

1.8%

10.7%

1.8%

11.8%

інші платежі

1.9%

акцизний податок
єдиний податок

15.6%
нерухоме майно
плата за землю

61.6%

Всього Україна

63.3%

Міста обласного
значення

61.5%

ОТГ

54.9%

Зведені бюджети
районів

ПДФО

Структура доходів загального фонду місцевих
бюджетів за І-ше півріччя 2020 року
Бюджет м.Києва
22.2 млрд
(16.9%)

Бюджети ОТГ
23.8 млрд грн
(18.1%)

Зведені бюджети
районів
21.0 млрд грн
(16.0%)

Обласні бюджети
17.8 млрд грн
(13.5%)

Бюджети міст обласного
значення
46.8 млрд грн
(35.6%)

Структура видатків місцевих
бюджетів у січні-червні 2020 року
Інші поточні видатки
25.0 млрд грн
(11.9%)
Капітальні видатки
26.4 млрд грн
(12.6%)

Соціальне забезпечення
4.5 млрд грн
(2.1%)

Субсидії та поточні
трансферти
41.3 млрд грн
(19.7%)

Оплата праці з
нарахуваннями
105.3 млрд грн
(50.3%)

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
7.0 млрд грн
(3.3%)

Структура міжбюджетних
трансфертів у січні-червні 2020 року
інші трансферти
3.1 млрд грн
субвенція на будівництво,
(3.7%)
ремонт, утримання доріг
10.1 млрд грн
(11.8%)

базова дотація
6.6 млрд грн
(7.8%)

додаткова дотація на
утримання закладів освіти
та медицини
3.9 млрд грн
(4.6%)
освітня субвенція
46.7 млрд грн
(54.9%)

медична субвенція
14.6 млрд грн
(17.1%)

Сесія 2. Основні новації
бюджетного та податкового
законодавства.
Розподіл повноважень ОМС.

Місцеве самоврядування
Місцеве
самоврядування є
правом територіальної
громади самостійно
вирішувати питання
місцевого значення в
межах Конституції і
законів України (ст. 140
Конституції)

Місцеве
самоврядування – це
гарантоване державою
право та реальна
здатність територіальної
громади самостійно або
під відповідальність
органів та посадових
осіб місцевого
самоврядування
вирішувати питання
місцевого значення в
межах Конституції і
законів України (ст. 2
Закону про місцеве
самоврядування)

Місцеве
самоврядування означає
право і спроможність
органів місцевого
самоврядування в
межах закону
здійснювати
регулювання та
управління суттєвою
часткою публічних
справ, під власну
відповідальність, в
інтересах місцевого
населення (Європейська
хартія місцевого
самоврядування)

Делеговані повноваження – повноваження органів виконавчої влади, надані
органам місцевого самоврядування законом, а також повноваження органів
місцевого самоврядування, які передаються відповідним місцевим
державним адміністраціям за рішенням районних, обласних рад
(ст. 1 Закону про місцеве самоврядування)

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині
повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами
(ст. 118 Конституції)
Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують
реалізацію делегованих відповідними радами повноважень
(ст. 119 Конституції)

Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі
повноваження органів виконавчої влади. Держава фінансує здійснення цих
повноважень у повному обсязі за рахунок коштів Державного бюджету
України або шляхом віднесення до місцевого бюджету у встановленому
порядку окремих загальнодержавних податків (ст. 143 Конституції)

підконтрольності

додатковості

законності

Принципи
делегування
повноважень
фінансовоматеріальної
забезпеченості

соціальноекономічної
обґрунтованості

субсидіарності

Делеговані та власні повноваження
Делеговані повноваження

Власні повноваження
Дошкільна освіта

Публічне управління
Загальна середня освіта
Професійна, фахова передвища освіта
Вища, післядипломна освіта

Позашкільна освіта

Місцева пожежна охорона
Місцеві програми громадського здоров’я
Місцеві програми соцзахисту і соцзабезпечення

Культурно-мистецькі програми місцевого значення
Медична допомога (первинна, вторинна, третинна) (палаци культури, бібліотеки)
Державні програми соцзахисту і соцзабезпечення
Культура і мистецтво (театри, музеї, виставки)

Програми підтримки кінематографії та засобів масової
інформації

Фізична культура і спорт

Місцеві програми з розвитку фізичної культури і спорту
Управління комунальним майном
програми природоохоронних заходів місцевого
значення

Огляд основних змін до
Бюджетного кодексу України

№
3614

Зі структури місцевих бюджетів виключено такий суб’єкт як
«ОТГ».
Бюджетами місцевого самоврядування визначено бюджети
територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об'єднань

Проведено розмежування доходів та видатків між районними
бюджетами та бюджетами місцевого самоврядування
Районні бюджети виключено з системи горизонтального
вирівнювання
Районні бюджети не будуть отримувати освітню субвенцію
Виключено поняття «зведений бюджет району»

Огляд основних змін до
Бюджетного кодексу України

№
4100

Бюджети місцевого
самоврядування –
обласні, районні
бюджети, бюджети
територіальних
громад

Бюджети
територіальних
громад – бюджети
територіальних
громад сіл, їх
об’єднань, селищ, міст
(сільські, селищні,
міські бюджети), міст
Києва та Севастополя

Місцеві бюджети –
бюджет АРК, обласні,
районні, міські,
селищні, сільські
бюджети, бюджети
міст Києва та
Севастополя

Огляд основних змін до
Бюджетного кодексу України

№
4100

До доходів бюджету не включається надходження у вигляді майна бюджетної установи в
натуральній формі.

Із компетенції сільських, селищних, міських голів вилучено виконання функцій фінансового
органу
Зведений бюджет області включає показники обласного, районних бюджетів, бюджетів
територіальних громад цієї області
Виключено поняття «зведений бюджет району» та «зведений бюджет міста з районним
поділом»
Розмежовано доходи й видатки бюджетів територіальних громад та районних бюджетів

Факт перевиконання дохідної частини загального фонду місцевого бюджету визнається за
підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів
Головними розпорядниками місцевих бюджетів є місцеві державні адміністрації та виконавчі
органи місцевих рад, їх структурні підрозділи в особі їх керівників, а також бюджетні установи,
що забезпечують діяльність місцевих рад, в особі їх керівників (голова ради не може бути ГРК)
Встановлено вимогу щодо опублікування (замість оприлюднення) у 10 денний термін з дня
прийняття рішення про місцевий бюджет у газетах визначених радою

Огляд основних змін до
Бюджетного кодексу України

№
4100

Умови планування та здійснення видатків одночасно з різних бюджетів: відсутність прострочної
кредиторської заборгованості за захищеними статтями
Уточнено напрямки фінансування охорони здоров’я: оплата комунальних послуг та
енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним
територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою
державних гарантій медичного обслуговування населення (замість співфінансування оплати
медичних послуг)
Виключено «фінансові нормативи бюджетної забезпеченості»

Районні бюджети виключено з системи горизонтального вирівнювання
Залишки коштів за освітньою субвенцією, не використані протягом наступного бюджетного
періоду, вилучаються до державного бюджету
Районні державні адміністрації не будуть здійснювати контроль за додержанням бюджетного
законодавства сільськими, селищними міськими радами
Розподіл 50% обсягу додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету
видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я між місцевими бюджетами
здійснюється за підсумками першого півріччя за результатами виконання місцевих бюджетів у
поточному бюджетному періоді

Огляд основних змін до
Бюджетного кодексу України

Районні ради здійснюють передачу із спільної власності територіальних
громад сіл, селищ, міст у власність територіальних громад, відповідних
бюджетних установ, розташованих на їхній території, відповідно до
розмежування видатків між бюджетами.
З 1 січня 2021 року видатки на утримання таких установ плануються та
здійснюються з бюджетів таких територіальних громад

Огляд основних змін до
Податкового кодексу України

№
4101

Збільшення ставок акцизного податку на спирт та алкогольні напої на 11,6%
Збільшення ставок екологічного податку на 11,6%
Збільшення ставок рентної плати за надра на 12,2%
Районні бюджети виключено з системи горизонтального вирівнювання
Збільшення ставок рентної плати за воду на 12 - 27 %

Збільшення ставок рентної плати за використання лісових ресурсів на 12 %

Транспортний податок – об’єктом оподаткування є вартість автомобіля понад 200 мінімальних
зарплат (було 375)

Огляд основних змін до
Податкового кодексу України
Списати суми фінансових санкцій (штрафів та пені), які
пов’язані з
податковим боргом, що виник станом на
01.03.2020 у разі повного погашення сум такого боргу
протягом 6 місяців

Відмінити мораторій на проведення документальних та
фактичних перевірок

За попередніми оцінками, дозволить збільшити
надходження податків і зборів до: державного бюджету –
на 2,7 млрд гривень, місцевих бюджетів – на 0,5 млрд
гривень.

Завершення об’єднання громад

№
3651

«Нові» районні ради зобов’язані до 01.06.2021 передати до комунальної власності
територіальних громад окремі об’єкти спільної власності, які знаходяться на території цих
територіальних громад
Утворена територіальна громада є правонаступником всього майна, прав та обов’язків
реорганізованих територіальних громад з дня набуття повноважень новоутвореною сільською,
селищною, міською радою

Бюджети реорганізованих територіальних громад виконуються окремо до закінчення
бюджетного періоду
Новоутворена сільська, селищна, міська рада може вносити зміни до рішень про місцеві
бюджети, прийняті сільськими, селищними, міськими радами, які були реорганізовані

Залишки коштів, які утворилися на кінець бюджетного періоду на рахунках бюджетів
реорганізованих територіальних громад, перераховуються до бюджету утвореної територіальної
громади на підставі платіжних доручень за підписом сільського, селищного, міського голови,
обраного утвореною територіальною громадою)

Перерва

20 хвилин

Сесія 3. Порядок підготовки
та планування місцевих
бюджетів

Основні прогнозні макропоказники
економічного і соціального розвитку України
Показники

ВВП номінальний, млрд грн
ВВП реальний, %
Доходи Державного бюджету (без трансфертів),
млрд грн
Частка доходів Держаного бюджету у ВВП, %
Індекс споживчих цін, %
Середньомісячна зарплата, грн
Мінімальна зарплата, грн
Середній обмінний курс,
гривень до долара США

2019 рік,

2020 рік,

2021 рік,

факт

очікуване

прогноз

3 974,6

3 975,2

4 505,9

103,2

95,2

104,6

989,6

990

1 060,8

24,9

24,9

23,5

104,1

105,9

107,3

10 496,8

11 254

13 632

4 723

6 000

5 000

6 500

27,0

29,1

4 173
25,8

Соціальні стандарти
❖ Середньозважений розмір посадового окладу працівника І-го тарифного розряду ЄТС –
2 781,5 гривні (з 01.01.2021 – 2670 грн, з 01.07.2021 – 2893 грн)
❖ прожитковий мінімум на 1 особу в розрахунку на місяць: з 1 січня 2021 року – 2 189 гривні,
з 1 липня – 2 294 гривень, з 1 грудня – 2 393 гривень
для основних соціальних і демографічних груп:
Діти до 6 років

Діти 6 – 18 років

Працездатні

Непрацездатні

з 01.01.2021

1 921

2 395

2 270

1 769

з 01.07.2021

2 013

2 510

2 379

1 854

з 01.12.2021

2 100

2 618

2 481

1 934

Горизонтальне вирівнювання
У 2021 році взаємовідносини з державним бюджетом матимуть 1 463 місцевих бюджети,
у т. ч.: бюджет м. Києва, 24 обласних бюджетів, 1 438 бюджетів територіальних громад,

Базова дотація

Реверсна дотація

Рівні бюджетів
кількість бюджетів

сума, млн грн

кількість бюджетів

сума, млн грн

20

2 037,7

4

1 399,5

Бюджети територіальних
громад

1 075

13 653,0

206

8 983,9

РАЗОМ

1 095

15 690,7

210

10 383,4

Обласні бюджети

Розподіл громад за чисельністю

Індекс податкоспроможності

Кількість
бюджетів
3

Частка від загальної
кількості
0,2%

2-5 тис. жителів

176

12,2%

5-10 тис. жителів

440

30,6%

10-15 тис. жителів

254

17,7%

15-25 тис. жителів

262

18,2%

25-35 тис. жителів

122

8,5%

35-50 тис жителів

83

5,8%

50-80 тис. жителів

46

3,2%

80-100 тис. жителів

11

0,8%

100-150 тис. жителів

12

0,8%

150-200 тис. жителів

3

200-500 тис. жителів
500-1000 тис. жителів
більше 1000 тис.
жителів

Чисельність жителів
менше 2 тис. жителів

Діапазон значень
<0,1

Кількість
Частка від
бюджетів загальної кількості
1

0,1%

0,1-0,3

158

11,0%

0,3-0,5

275

19,1%

0,5-0,9

641

44,6%

0,9-1,0

91

6,3%

1,0-1,1

66

4,6%

1,1-1,3

82

5,7%

1,3-1,5

41

2,9%

1,5-1,8

30

2,1%

0,2%

1,8-2,0

9

0,6%

19

1,3%

2,0-2,5

22

1,5%

4

0,3%

2,5-3,0

7

0,5%

3

0,2%

3,0-5,0

12

0,8%

більше 5,0

3

0,2%

1438

100 %

1438

100 %

Прогноз доходів місцевих бюджетів

А
загальний фонд

спеціальний фонд

РАЗОМ

Доходи

Дотації з

Субвенції з

місцевих

державного

державного

бюджетів

бюджету

бюджету

1

2

3

324 877,5

22 999,0

347 876,5

24 289,4

-

24 289,4

113 012,3

24 408,6

137 420,9

Реверсна
дотація

4

Загальний
обсяг місцевих
бюджетів

5=1+2+3-4

10
383,4

-

451 795,8

47 407,6
10

383,4

499 203,4

Субвенції на освіту
освітня субвенція – 102,5 млрд грн (на 23,4 млрд грн або на
29,6% більше, ніж затверджено на 2020 рік)
на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих
результатів» (на забезпечення шкіл необхідним обладнанням) –
1,0 млрд грн )
на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою респіраторною
хворобою COVID-19 та її наслідками під час навчального процесу
у закладах загальної середньої освіти – 1,0 млрд грн
на продовження реалізації реформи загальної середньої освіти
«Нова українська школа» – 1,4 млрд грн

надання державної підтримки особам з особливими освітніми
потребами (проведення додаткових корекційно-розвиткових занять,
придбання спеціальних засобів та обладнання для осіб з
особливими потребами) –. 0,5 млрд грн

Субвенції на охорону здоров′я
❖ на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони
здоров’я (на підтримку комунальних закладів в системі охорони
здоров’я, які не надають медичних послуг за програмою медичних
гарантій) – 2,9 млрд грн
______________________________________________________________

Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування
населення Національною службою здоров’я України – 123,6 млрд грн (на
34,5 млрд грн або на 38,7% більше, ніж затверджено на 2020 рік)

Обсяг державної фінансової підтримки на
реалізацію інвестиційних програм і проєктів
державний фонд регіонального розвитку – 9,36 млрд грн
субвенція на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і
утримання автомобільних доріг – 21,3 млрд грн
розвиток мережі центрів надання адміністративних послуг – 489,8 млн грн

розвиток спортивної інфраструктури – 0,5 млрд грн
розроблення комплексних планів просторового розвитку територій
територіальних громад – 62,6 млн грн

Основні нормативно-правові документи
Назва

Бюджетний кодекс України
Постанова КМУ «Про затвердження Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів
бюджетних установ»

Дата та номер документу

8 липня 2010 року №2456-VI
28 лютого 2002 р. № 228

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження
документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету»

28.01.2002 № 57

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку
казначейського обслуговування місцевих бюджетів»

23.08.2012 № 938

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження типових
форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів»

17.07.2015 № 648

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Інструкції
з підготовки бюджетних запитів»

06.06.2012 № 687

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типової
форми рішення про місцевий бюджет»

03.08.2018 № 668

№

Етапи бюджетного процесу

Відповідальні за
виконання

1

Розроблення і доведення до головних розпорядників
бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів

Місцеві фінансові
органи

2

Розроблення бюджетних запитів для подання місцевим
фінансовим органам у терміни та порядку, встановлені цими
органами
Схвалення проєкту закону про Державний бюджет України та
подання його Верховній Раді України

Головні розпорядники
бюджетних коштів
Кабінет Міністрів
України

не пізніше 15 вересня
поточного року

Доведення місцевим державним адміністраціям, виконавчим
органам відповідних місцевих рад:

Міністерство фінансів
України

у тижневий строк з дня
схвалення Кабінетом
Міністрів України проєкту
закону про Державний
бюджет України

3

4

- розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних
трансфертів, методики їх визначення,

Терміни виконання

Законодавчі підстави

серпень-вересень

стаття 75 Бюджетного кодексу
України

- організаційно-методологічних вимог та інших показників
щодо складання проєктів місцевих бюджетів,

стаття 37 Бюджетного кодексу
України;
стаття 153 Закону України «Про
Регламент Верховної Ради України»

стаття 75 Бюджетного кодексу
України

- пропозицій щодо форми проєкту рішення про місцевий
бюджет (типової форми рішення)
5

Представлення проєкту закону про Державний бюджет
України на наступний рік Верховній Раді

6

Формування пропозицій до проєкту закону про Державний
бюджет України на наступний рік і направлення їх до
Комітету з питань бюджету Верховної Ради

7

Проведення експертизи проєкту закону про Державний
бюджет України і подання висновків Верховній Раді

8

Розгляд проєкту закону про Державний бюджет України на
наступний рік у першому читанні.
Прийняття постанови Верховної Ради щодо висновків та
пропозицій до проєкту закону про Державний бюджет
України

Міністр фінансів
України

не пізніше ніж через
п'ять днів з дня подання
його Кабінетом Міністрів
України до Верховної Ради
не пізніше 1 жовтня року,
що передує плановому

стаття 154 Закону України «Про
Регламент Верховної Ради України»

Рахункова палата
України

не пізніше 1 жовтня року,
що передує плановому

стаття 156 Закону України «Про
Регламент Верховної Ради України»

Верховна Рада
України,
доповідь голови
комітету з питань
бюджету

не пізніше 20 жовтня
року, що передує
плановому

стаття 157 Закону України «Про
Регламент Верховної Ради України»

Народні депутати,
комітети Верховної
Ради

стаття 156 Закону України «Про
Регламент Верховної Ради України»

№

Етапи бюджетного процесу

9

Подання до Верховної Ради проєкту закону про Державний бюджет
України на наступний рік, підготовленого відповідно до Бюджетних
висновків Верховної Ради, і порівняльної таблиці щодо їх
урахування (неврахування)

Відповідальні за
виконання

Терміни виконання

Законодавчі підстави

Кабінет Міністрів України
за участю
уповноважених
представників Комітету з
питань бюджету

у 14-денний строк після
прийняття законопроєкту у
першому читанні, але не
пізніше 3 листопада року,
що передує плановому

стаття 158 Закону України «Про
Регламент Верховної Ради України»

Верховна Рада України

не пізніше 20 листопада
року, що передує плановому

стаття 158 Закону України «Про
Регламент Верховної Ради України»

Міністерство фінансів
України

у тижневий строк з дня
прийняття проєкту закону про
Державний бюджет України у
другому читанні

стаття 75 Бюджетного кодексу України

Обласні державні
адміністрації

у триденний строк з дня
отримання таких документів
від Кабінету Міністрів України

стаття 75 Бюджетного кодексу України

Розгляд проєкту закону про Державний бюджет України на
наступний рік у другому читанні.
У другому читанні приймаються:
❖ граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) державного
бюджету, граничний обсяг державного боргу та граничний обсяг
надання державних гарантій;
10

❖ загальна сума доходів, видатків та кредитування державного
бюджету;
❖ розмір мінімальної заробітної плати на відповідний бюджетний
період, розмір прожиткового мінімуму на відповідний бюджетний
період у розрахунку на місяць на одну особу, а також окремо
для основних соціальних і демографічних груп населення та
рівень забезпечення прожиткового мінімуму на відповідний
бюджетний період;
❖ бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів та інші
положення, необхідні для формування місцевих бюджетів

11

Доведення місцевим державним адміністраціям, виконавчим
органам відповідних місцевих рад показників міжбюджетних
відносин (включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів для
відповідних бюджетів) і текстових статей, а також організаційнометодологічних вимог щодо складання проєктів місцевих бюджетів
Доведення виконавчим органам сільських, селищних, міських рад
відповідних обсягів

12

❖ субвенцій на здійснення державних програм соціального
захисту,
❖ додаткової дотації на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони
здоров’я

№

Етапи бюджетного процесу

13

Прийняття закону про Державний бюджет України на наступний
рік

14

Проведення громадських слухань, публічних громадських
обговорень

15

Схвалення проєкту рішення про місцевий бюджет

16

Оприлюднення проєкту рішення про місцевий бюджет

17

Розміщення головними розпорядниками коштів місцевих
бюджетів бюджетних запитів на своїх офіційних сайтах або їх
оприлюднення в інший спосіб

Терміни виконання

Законодавчі підстави

Верховна Рада України

до 1 грудня року, що передує
плановому

стаття 159 Закону України «Про
Регламент Верховної Ради України»

Органи місцевого
самоврядування

за рішенням суб’єктаініціатора

стаття 13 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні»,
Статут територіальної громади

Місцеві державні
адміністрації /
виконавчий орган
відповідної місцевої
ради

листопад-грудень

стаття 76 Бюджетного кодексу
України

Орган виконавчої
влади / орган місцевого
самоврядування

не пізніш як за 10 робочих
днів до дати розгляду з метою
прийняття

стаття 15 Закону України «Про
доступ до публічної інформації»

Головні розпорядники
коштів місцевих
бюджетів

не пізніше ніж через три
робочі дні після подання
відповідній місцевій раді
проєкту рішення про місцевий
бюджет

частина 2 стаття 28 Бюджетного
кодексу України

Відповідальні за
виконання

Затвердження місцевих бюджетів
18

Врахування
при
затвердженні
місцевих
бюджетів
у
першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці
працівників бюджетних установ та на проведення розрахунків
за енергоносії

Відповідні місцеві ради

19

Оприлюднення рішення про місцевий бюджет

Місцеві державні
адміністрації, органи
місцевого
самоврядування

20

Затвердження розпису місцевого бюджету

Керівник місцевого
фінансового органу

до 25 грудня (включно)
року, що передує плановому

стаття 77 Бюджетного кодексу
України
пункт 4 статті 77 Бюджетного
кодексу України

не пізніше ніж через десять
днів з дня його прийняття у
газетах, визначених,
відповідними місцевими радами

пункт 4 статті 28 Бюджетного
кодексу України

у місячний термін з дня
прийняття рішення про
місцевий бюджет

стаття 78 Бюджетного кодексу
України, пп.5.1 наказу МФУ № 938
від 23.08.2012

№
21

Етапи бюджетного процесу
Внесення змін до рішення про місцевий бюджет:
❖ за умови перевищення власних доходів загального фонду

місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету
на відповідний період, не менше ніж на 5% (за підсумками
першого кварталу та наступних звітних періодів)

Відповідальні за
виконання

Терміни виконання

Законодавчі підстави

Відповідні місцеві ради
(за поданням
обґрунтованих
висновків місцевими
фінансовими органами)

Протягом бюджетного
періоду

стаття 78 Бюджетного кодексу України

Місцева державна
адміністрація,
виконавчий орган
місцевої ради

у двомісячний строк
після завершення
бюджетного періоду

Відповідні місцеві ради

після перевірки звіту
комісією з питань бюджету
місцевої ради

❖ в разі недоотримання доходів загального фонду місцевого

бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету
відповідний період (квартал), більше ніж на 15%

на

❖ у разі необхідності перерозподілу бюджетних призначень між

головними розпорядниками бюджетних коштів

❖ в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом

22

Подання до відповідної місцевої ради квартального та річного
звіту про виконання місцевого бюджету

23

Затвердження річного звіту про виконання бюджету або
прийняття іншого рішення з цього приводу

24

Публікація інформації про виконання місцевих бюджетів (крім
бюджетів сіл і селищ)

Місцеві державні
адміністрації / органи
місцевого
самоврядування

не пізніше 1 березня
року, що настає за роком
звіту

25

Публічне представлення інформації про виконання місцевих
бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ)

здійснюється у
порядку, визначеному
відповідною місцевою
радою

до 20 березня року, що
настає за звітним

Публічне представлення та публікація інформації про бюджет за
бюджетними програмами та показниками, бюджетні
призначення щодо яких визначені рішенням про місцевий
бюджет

Головні розпорядники
коштів місцевих
бюджетів

до 15 березня року, що
настає за звітним

26

пункт 4 статті 80 Бюджетного кодексу
України

пункт 5 статті 28 Бюджетного кодексу
України

Матеріали, що подаються до проєкту
рішення про бюджет
Пояснювальна записка до проєкту рішення

Перелік інвестиційних проєктів на середньостроковий період
Переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за
енергосервісом за бюджетними програмами до повного
завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу
Інформація про хід виконання відповідного бюджету у
поточному бюджетному періоді
Пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до
проєкту відповідного бюджету (подаються комісії з питань
бюджету місцевої ради)

Сесія 4. Здійснення
фінансового управління в
ОТГ

Фінансові органи (статус)

Структура виконавчих органів
ради, загальна чисельність
апарату ради та її виконавчих
органів затверджується
відповідною радою за
пропозицією сільського,
селищного, міського голови
(стаття 26 Закону про місцеве
самоврядування)

Місцевий фінансовий орган –
установа, що відповідно до
законодавства України здійснює
функції з складання, виконання
місцевих бюджетів, контролю за
витрачанням коштів
розпорядниками бюджетних
коштів, а також інші функції,
пов'язані з управлінням коштами
місцевого бюджету. Сільський,
селищний, міський (міста
районного значення) голова
забезпечує виконання функцій
місцевого фінансового органу,
якщо такий орган не створено
згідно із законом

Фінансові органи (статус)
Юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в
інших формах, встановлених законом (ст. 83 Цивільного кодексу)

Установою є організація, створена однією або кількома особами
(засновниками), які не беруть участі в управлінні нею, шляхом
об'єднання (виділення) їхнього майна для досягнення мети, визначеної
засновниками, за рахунок цього майна (ст. 83 Цивільного кодексу)

Юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у
встановленому законом порядку (ст. 80 Цивільного кодексу)

Фінансові органи (повноваження)
❖ забезпечення реалізації державної бюджетної
адміністративно-територіальної одиниці;

політики

в

межах

відповідної

❖ складання прогнозів місцевих бюджетів;
❖ складання та виконання місцевих бюджетів;
❖ забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів;

❖ здійснення загальної організації та управління виконанням місцевого бюджету на
відповідній території, координація діяльності учасників бюджетного процесу з питань
виконання бюджету;
❖ розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з
підготовки бюджетних запитів. Визначає порядок та строки розроблення бюджетних
запитів головними розпорядниками бюджетних коштів. Приймає рішення про
включення бюджетного запиту до пропозицій до проєкту місцевого бюджету;

Фінансові органи (повноваження)
❖ організовує роботу з підготовки проєкту відповідного місцевого бюджету;
❖ складає і затверджує тимчасовий розпис та розпис місцевого бюджету, вносить до
нього зміни, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність розпису
встановленим бюджетним призначенням;
❖ затверджує паспорти бюджетних програм;

❖ перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання
коштів бюджетними установами;
❖ аналізує бюджетну, фінансову та іншу звітність про виконання місцевих бюджетів;
❖ здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо місцевих
бюджетів на всіх стадіях бюджетного процесу;
❖ приймає рішення про застосування до учасників бюджетного процесу заходів впливу
за порушення бюджетного законодавства.

Дякую за увагу!

