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ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
ЬiльногIрськА мIськд рАдА

ВИКОНДВЧИЙ KOMITET

рIшЕння
м.Вiльногiрськ

Про затвердження Бюджетного Регламенту

вiльногiрьькоi Micbkoi територiшlьноi громади

Щнiпропетровськоi областi

Керуючись Бюджетним кодексом Украiни, Законом Украiни <Про

мiсцеве самоврядуваннrI в YKpaiHi>, наказом йi'iстерства фiнансiв Украiни вiд

31.05.2019 року J\b 228 <Про затвердження ме)тодичних рекомендацiй щодо

пiдготовки ru .ur"aрдження Ъrод*"r,пого регламенту проходження бюджетного

процесу на мiсцевому piBHb>,

вuконком MicbKo'i ршdu
ВИРIШИВ:

1. Затвердити Бюджетний Регламеlrт Вiлъногiрськоi мiсъкоi

територiальноi громади ,,щнiпропетровськоi областi (далi - Бюджетний

Регламент) згiдно з додатком, |__ ___^: __2^_.. _

2. Головним розпорядникам коштiв бкlджету Вiльногiрськоi мiсъкоi

територiальноi .роruд" ,.Щнiпропетровс_ькоi областi, iншим виконавцям,

""Ъ"*"им у Бюджетному Регламентi, забезпеч.итИ ЙОГО ВИКОНаННЯ,

3.Визнати таким, що втратило чиннlсть, рiшення виконавчого KoMiTeTy

Вiльногiрськоi Micb.KoT РадИ ЩнiпропетровськОi областi вiд 19,05,2021 року Jtlb

|8OlOl7-21 ,,Про затвердження БЙджетного Регламенту Вiльногiрсъкоi мiськоi

територiал""оi .р о*ади .Щнiпропетровсъкоi обла cTi" .- 
4. Координацiю роботи щодо виконанrш цього рiшення покласти на

заступникiв йiського голови за напрямами дiя.тrьностi, контроль - на мiського

голову.

мiсъкий голова В.П. Василенко



,Щод,аток
до 1liшення виконавчого KoMiTeTy

Вiл-ьногiрськоi MicbKoT ради

Щнiпропетровськоi 9Рgартi
E06,J0&| tts

БЮДДЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ
вIльногIрськоi пilcbкoi тЕриторIАльноi громАди

ДНIПРОПЕТРОВСЬКОi ОБЛАСТI

I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕIIНЯ

1. Бюджетний регламент визначае орган.[зацiйно-процедурнi питання

щодо складання, розI,JIяДу, затвердження, викон€lння бюджету Вiльногiрськоi

мiськоI територiа-llьноi громади ,Щнiпропетроtlськоi областi (включаючи

внесеннЯ змiН дЪ рiшення про бюджет Вiльногil>ськоi MicbKoi територiальноi

громади Щнiпропетровськоi областi), звiryваННЯ ]ПРо його виконанн,I, а також

контролю за дотримаI{ням бюджетного законодав()тва.

2. Визначення та скорочення основних TepMi,HiB:

Бюджетний р".лur"", ВiльногiрськоТ MicbKoT територiальноТ громади

,Щнiпропетровськоi областi - Бюджетний регламеIiт.
Бюджет Вi.пъногiрськоi мiсъкоi територiалъноi громади

областi - MicbKa рада.
Регламент В:iльногiрськоi MicbKoi р€ди Кам'янсъкого району

,Щнiпропетровськоi областi - Регламент MicbKoi F,ад",
ВиконавчиЙ KoMiTeT ВiльногiрськоТ MicbKoT ради ЩнiпропетровськоТ

областi - виконавчий KoMiTeT.
Головнi розпOрядники бюджетних KolrTiB ВiльногiрськоТ мiськоi

територiальноi громаци ,щнiпропетровськоi обласr:i - головнi розпорядники.- 
Прогноз бюдкегу Вьногiрськоi Micbkoi терlтюрiаrьноi громад4

,ЩнiпропетровськоТ областi - прогноз бюдкогу громеlд{,

Проекг бюдксry ВЬногiрськоi йськоi терrюрiаrьноi громащ{

,ЩнiпропетровськоТ областi - прекг бюдкsry громаlи,

Micbke фiнансове управлiння Вiлl,ногiрськоi Micbkoi Ради

щнiпропетровськоi областi - Micbke фiнансове управлiння.
гIлан заходiв щодо скJIадання прогнозу бrэджету Вiльногiрськоi MicbkoT

територiальноТ громади,Щнiпропетровськоi облас:гi - План заходiв (прогноз).

г[пан ,u*одi" щодо складання проекту бкlджету ВiльнОГiРСЬКОi MicbKoT

територiальноi громади Щнiпропетровськоi облас,гi - Г[пан заходiв (проект).^ 
Управлiння ,Щержавноiказначейсъкоi служби Украiни у м. Вiльногiрсъку

щнiпропетровськоi областi - орган Казначейства,



3. Бюджетний регламент - це нормативно-правовий акт, розроблений

вiдповiднО дО Конст.итучii УкраТни, з урахуВаншям положень Бюджетного

кодексу УкраТни, Податково.о *од.ксу Украiни, законiв Украiни кПро мiсцеве

самоврядування в Украiнi>, кпро доступ до публiчноi iнформачii> та iнших

I'т,тJIJтлY тrппплятип,но-пп2Rових aKTiB Укпаiни. шо реryпюютъ бюджетнiчинних нормативно-правових aKTiB Украiни, щ0 реryпюютъ

Бюджетного реглаI\4енту

вiдносини, а також Регламенту роботи мiськоi ради, виконавчого KoMiTeTy.

Бюджетний регламент упорядковус процеси формування та використання

фiнансових pecypciB для забезпечення завдань i функцiй, Що здiйснюються

йi."*оо радою, ii виконавчими органами протJIгом бюджетного перiоду, а

також регламентуе взаемовiдносини мiж рiзниlии учасниками бюджетного

процесу. У разi рiзночитання в пiдзаконних акта)( перевага надаеться нормам,

визначеним цим Бюджетним регламентом, якщо iнше прямо не передбачено

рiшеннями Конституцiйного Суду та iнших органiв, що мають право

трактувати нормативнi акти.
4. Бюджетний регламент вреryльовуе органiзацiйно-процедурнi питання

ПРИ: 
- скJIаданнi та розглядi прогнозу бюджету громаДи i ПРИйНЯТТi РiШеННЯ

щодо нього;
- складаннi проекту бюджету громади;
- розглядi проекту та прийняття рiшення пр(, бюджет громади;

- викона""i бrо;ц*ету громади, включаючи ]]несення змiн до рiшення про

бюджет громади;
- пiдготовцi та 1rозглядi звiту про виконання бюджету громади i прийняттi

рiшення щодо нього.
5. ЗатвердженЕ:я, внесення змiн та скасувirння

здiйснюеться за рiшенням виконавчого KoMiTeTy.

II. СКЛАДАНIIЯ ТА СХВАЛЕННЯ ШРОГНОЗУ БЮДЖЕТУ ГРОМАДИ

1. MicbKe фiнансове управлiння щороку спiльно з головними

розпоряДниками складае прогноЗ бюджетУ громаци з ypaxyBaHHlIM вимог cTaTTi

ZS'Код.ксу та орган.iзацiйно-методичних засад ()кJIадання прогнозу мiсцевого

бюджеry i типовсri форми прогнозу мiсцевого бюджету, доведених

MiHicTepcTBoM фiнансiв Украiни.

2. MicbKe фiнансове управлiння:
- визнача.Ъ."о""i органiзацiйнi засади про]Iесу пiдготовки пропозицiй до

прогнозу бюджету громади;
- спiльно з органами, що контролюють справляння надходжень до

бюджету, прогнозус обсяги доходiв бюджету ц)омади на середньостроковий

перiод;
- визначае обсяги фiнансування бюджету ]громади, повернення кредитlв

до бюджету громади та opieHToBHi граничнi покrвники видаткiв бюджету

громади i надання кредитiв з бюджету |ромади нst середньостроковий перiод;
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- розробляе та доводить до головних розпорядникiв iнструкцii з

пiдготовКи пропоЗицiЙ до прогнозу бюджету громади та opieHToBHi грацичнi

покЕtзники видаткiв i надання кредитiв бюджету гt)омади на середнъостроковий

перiод.
3. .щля забезпечення своечасного складання прOгнозу бюдтtету громади,

MicbKe
подае
якому

фiнансове управлiння готус та до 15 травня Року, що передус плановому,

на затвердження до виконавчого KoMiTeT,/ ГIлан заходiв (прогноз), в

визначаютъся:
. KoHKpeTHi заходи з пiдготовки MaTepiыliB для складання прогнозу

бюджету громади;
- термiни подання MaTepimriB;

- вiдповiдальнi виконавцi за пiдготовку 1n ц(rЩОння MaTepia,lriB,

4. Виконавчий KoMiTeT, за поданням мiсы(ого фiнансового управлiння

затверджус ГIлан заходiв (прогноз).
5. учасники бюджетного процесу, якi визначен1 вlдповlдzlльними

виконавцями, зобов'язанi забезпечити своечас|ну пiдготовку та поiання

MaTepiarriB, необхiдни,х для складання прогнозу ýrclдЖеТ} |ромади .

6. MicbKe фiнансове управлiння до 15 серпня РокУ, що передуе

плановому, подае до виконавчого KoMiTeTy прогноз бюджеry громади,

7. Виконавчий KoMiTeT не пiзнiше 01 вересня РокУ, що передуе

плановому, розгляда€ та схвzlлюе прогноз бюдкету громади, який набувае

статус офiчiйного документа та оформлюеться рiпrенням виконавчого koМiTeTy,

7.| Виконавчиii KoMiTeT у п'ятиденний crpoK подае прогноз бюджету

громади р€вом iз фiнансово-економiчним обЦрун:гуванням до MicbKoT ради дпя

розглядУ у порядКу, визначеномУ РегламеНтом ]эадИ та з ypaxyBaHHjIM цього

Бюджетного регламеI{ту.
8. Фiнансово-економiчне обlрунтування мае мiстити розрахунки 1

пояснення до положень i показникiв, визначених прогнозом бюджету громади

(включаючи пояснення вiдмiнностей вiд прогноз,F, схвЕIгIеного у попередньому

бюджетному перiод,i, opieHToBHi покff}ники витрат бюджету громади за

функцiон-i"оо- -u."фi*ацiею видаткiв та кредитування бюджету iз

зазначеншм прiоритетних напрямiв).
9. Розгляд прогнозу бюджету громади мi()ькою радою здiйснюсться за

процедурою, ""."u"."oro 
Регламентом мiськоI ради та роздiпом IV цього

Бюджетного регламенту.
10. Керiвник мiського фiнансового упрirвлiння, вiдповiдаrrьнi особи

мiського фiнансовоl.о управлiння, головнi ро:|порядники, вiдповiда-пьнi за

пiдготовку прогнозу бюджету громади, беруть участь у розглядi прогнозу

бюджету громади мiською радою та ii постiйнимрt комiсiями.

11. За результатами розгляду цього питанtш Micbka Рада може прийняти

рiшення щодо прогнозу бюджету громади, яким взяти до вiдома прогноз

Ьод*"rУ громади таlабо схвалити рекомендацii мiськоi ради щодо бюджетноi

полiтики. Якщо MicbKa рада своечасно не розглlIнула питання щодо прогнозу

бюджету громади або не прийняла рiшення .щодо ньОГО, ТаКе ПИТаННЯ У

под€Lльшому не потребус розгляду.



ШI. СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ БЮДЖЕТУ ГРОМАДИ

1. Micbke фiна-нсове управлiння розробляri проект бюджету громади,

враховус показники, визнаIIенi на вiдповiднi бкlджетнi перiоди БюджOтнOю

дЪ*чрЬцiею та прогнозом мiсцевого бюджету, схв€lJIеному у роцi, що передуе

плановому.
2. MicbKe фiнансове управлiння визнатае основн1 органlзацlино-

методичнi засади фЪрмува"о .rро.кry бюджету Е:а плановий piK, вiдповiдае за

скпаданнrI проекту Ъод*.rу громади та пiдго,говку проекту рiшення про

бюджет громади.
2.1 Щля забезпечення своечасного скJIадання проекту бюджету громади,

Micbke фiнансове управлiння готуе та до 15 серпня Року, що передус плановому,

подас до виконч".rоiо KoMiTeTy план заходiв (проект бюджеry громади), в якому

визначаються 11oц11peTцi заходи з пiдготовки матерiалiв, необхiдних для

складання цро"*ry бюджету |ромади, терlмiни подання матерiалiв,

вiдповiдальнi виконавцi за пiдготовку та подання rиатерiалiв,

з. Рiшенням виконавчого KoMiTeTy затверд:куеться план 3аходiв (проект

u'О*ЁI#;}ГХ]о,*ика 
мiського фiнансового управлiння вреryльовуЁоться

iншi питання , *оордt"нацii учасникiв бюджетно.го процесу пiд час скJIадання

проекту бюджету
4. Учасники бюджетного процесу, якi визначен1 вlдповlд€tльними

виконавцями, зобов'язанi забезпечити свосча()ну пiдготовку та подання

MaTepiaлiB, необхiдних для складання проекту бюджету громади.

5. Micbke фiнансове управлiння, згiдно з 1иповою формою бюджетних

запитiв, визначеною MiHicTepcTBoM фiнансiв Украiни, та з урахуванням
особливостей скJIадаI{нrL,po"*ii" мiсцевих бюджtlтiв на ПЛаНОВИЙ PiK РОЗРОбЛЯе

i до 1 жовтня РOку, що передуе плановс)му, доводитъ до головних

розпорядникiв iнстру,кцiю з пiдготовки бюджетнIж запитiв, яка затверджуеться

"u*u.oN{ 
керiвника мiського фiнансового управлiння.

6. Головнi розlrорядники органiзовують розроблення бюджетних запитiв

та iх подання ,i."*ойу фiнансовому управлiнlrю у встановленi термiни та

порядку.
7. Головнi розпорядники:
- забезпечують своечаснiсть, достовiрнiсть та змiст поданих бюджетних

запитiв, якi мають мiстити всю iнформацiю, необхiдну Для аналiзу пок€lзникiв

проекту бюджету |ромади, згiдно з доведеними в]пмогами;

- несуть вiдп,овiдальнiсть вiдповiдно д() чинного законодавства, за

своечаснiсть подання, достовiрнiсть i повноту iнформацiт бюджетного запиту,

обцрунтування розрахункiв до нього та iнrРормацiю щодо фактичного
споживаннrI енергоносiiв i комунальних послуг.

8. Пр" пiдготовцi бюджетних запитiв головнi розпорядники
першочерговому порядку враховують потребу в коштах на опJIату прац1

працiвникiв бюджетних установ вiдповiдно до встановлених законодавством

{
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украiъи умов оплати працi та розмiру MiHiMzr-гlbHoi заробiтноi плати; на

проведення розрахункiв за електричну та теплову енергiю, водопостачання,

водовiдведення, природний газ та послуги зв'язку, якi споживаються

бюджетними установами. Лiмiти споживання енергоносiiв та комун€tльних

послуГ для кожНоi бюджетноТ устанOви, закJIаду зсlтверджуютьOя, вiдповiдно до

плану заходiв щодо наповнення бюджеry ВiльногiрськоТ мiсъкоi територiаrrьноТ

громади, ефективног,о використання

фiнансово-бюджетноi дисциплiни, який
KoMiTeTy.

бюджетнlах коштiв та
затвердж)/еться рiшенням

посиленIIя
виконавчого

розпорядникiв

Пр

13. MicbKe фiнаlлсове управлiння, забезпечус пiдготовку матерiалiв для:
_ оприлюднення схваJIеного проекту рiпrення про бюджет ГроМаДи

шляхом розмiщення на офiцiйному сайтi Вiльногiрськоi MicbKoi ради у термiни
визначенi згiдно чинного законодавства;

9. Мiсъке фiнансове управлiння доводить до головних розпорядникlв в

одноденний TepMiH з дня отримання вiд MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи

iнформацiю вiдповiдно до частин 1, 8 та 9 cT:tTTi 75 Бюджетного кодексу

УкраiЪи, зокрема:
- показники мiжбюджетних трансфертiв на плановий piK та методики ik

KoMiTeToM та направляеться

визначення;
- TeKcToBi cTaTTi проектУ законУ прО !,ержавниЙ бюджет УкраiЪи,

прийнятому у другому читаннi;
- iншi покuвники та органiзацiйно-методологiчнi вимоги щодо скJIадання

проектiв мiсцевих бюджетiв.
10. Проект рiшення про бюджет |ромади г()туеться мiським фiнансовиМ

управлiнням згiдно iз типовою формою, доведеною MiHicTepcTBoM фiнансiв, та

подаеться виконавчоI\{у KoMiTeTy для схв€UIення. Разом з проектом рiшення про

бюджет громади пс)даються матерiали, визнаIIенi частиною 1 cTaTTi 76

Бюджетного кодексу Украiни.
11. MicbKe фiнаrrсове управлiння на будь-якс,му етапi скJIаДання i РОЗГЛЯДУ

проекту бюджету громади проводить аналiз (iюджетних запитiв, поданих
головними розпорядниками, з точки зору ik вiдпс,вiдностi MeTi, прiоритетностi,
а також дiевостi та ефективностi викори()тання бюджетних коштiв.
Вiдповiдальнi особи мiського фiнансового управлiння здiйснюють аНаЛiЗ

бюджетних запитiв та узагальнюють iнфоlэмацiю надану ГолОВНИМи

розпорядниками для подання if на розгляд керiвнику мiськогО фiНанСОВОГО

управлiння. На ocHoBi узаг€rльненоi iнформацii кrэрiвник мiського фiнанСОвОГО

управлiння приймае рiшення про вкJIючення бюджетного запиту до ПрОПОЗИЦii

проекту бюджету громади перед поданням його вIIконавчому KoMiTeTy.

|2. оект рlшення про бюджет громаци схв€LIIюеться виконавчим

до MicbKoi ради.

_ проведення пу,блiчних заходiв щодо предс]гавленнrI проекту бюджету.



видаткiв, що пiдлягаютъ вiдповiдному скороченнF);
2) пропозицii дtо проекту бюджету громади

статей рiшення про бюджет громади не можуl,ь

мiсцевого борry i мiсцевих гарантiй порiвняrlо

8

IV. РОЗГЛЯД ПРОЕКТУ РIШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ ГРОМДДИ

1. Проект рiшення про бюджет громади розглядаеться мlсъкою радою

вiдповiдно до Ti Регламенту.
2. Проект рiшення про бюджет громади рOзробпяетъgя вlдпOвlдн0 д0

типовоi форми, визначеноi MiHicTepcTBoM фiнансiв Украiни.
з. мiсъке фiнансове управлiння спiльно з виконавчиМ КОМlТеТОМ ПОДаС

схваленИй проект рiшення про бюджет громади до MicbKoi ради,
4. Пропо."цlт до проекту рiшення про бюджет громади, наданi мiськiй

радi, опрацьовуються "u .u.iдu"""* Bcix постiйних комiсiй вiдповiдно до

регламенту Micbkoi Ради. Iнформацiя за резул,ьтатами розгляду надаеться

MicbKoMy фiнансовому управлiнню для узагаJIьнення.
пропозицii до проекту бюджету |ромади повиннi вiдповiдати таким

вимогам:
1) пропозицii щодо збiльшеннrl видаткiв, пеlэедбачених проектом рlщення

про бюджет громади, мають визначати джерелi} покриття таких видаткlв, а

пропозицii про зменшення доходiв бюджету громади - мають визначати

джерела компенсацii втрат доходiв бюджету Iромади або види та обсяги

та пропозицii до текстових
призводити до збiльшення
з iх граничним обсягом,

передбаченим у сх]]€tпеному виконавчим KoMlTeToM проектi рiшення про

бюджет громади.
5. bci пропозицii розглядаютъся мiськиtu фiнансовим управлiнням в

межаХ баrrансУ бюджетУ |ромади на плановий piK,

б. Мiсъке фiнансове управлiння, пiсля отриманнrI пропозицiй направляс

мiськiй радi доопрац]rований проект рiшення про бюджет громади,

разом з доопрацьованим проектом рiшlення про бюджет громади

направлЯетьсЯ ,rорi"""Льна таблИця щодо врахов€tних та вiдхилених пропозицiй

до бюджету громади з наданням вмотивованих пс)яснень.

7. При доопрiлцюваннi проекту рiшення про бюджет |ромади Micbke

фiнансове управлiння врахову€ iнформацiю, отрlиману вiдповiдно до частини

дев'ятоi cTaTTi 75 Ко;цексу.
8. На розгляд мiськоi ради подаеться

схвzLлений BciMa пост:iйними комiсiями.
проек]г рiшення про бюджет громади

Ч. ЗДТВЕРДЖЕННЯ РIШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ ГРОМДДИ

1. Рада розглядае проект рiшення про бrсджет громади на пленарному

засiданнi не пiзнiШе до 25 Iрудня РокУ, що перед)/е плановому.

2. Проект рiш:ення про бюджет громади розглядаеться на пленарному

засiданнi мiськоi Ради вiдповiдно до Регламенту Micbkoi Ради та з урахуванням
особливостей, визначених цим Бюджетним регламентом.



3. Якщо до I lрулня року, що tlерq;л}t lr.lrarr\,,E,\,IvrJ, uчрлчDIrчдч л wнчл\

украiни не прийнято закон про .щержавний _бюдlкет 
Украiни, мiсъка рада при

зйердженнi бюджету громади враховуе обсяги мiжбюджетних трансфертiв,

визначенi У проектi закону про ,щержавний бюджет Украiни на ппановий

бюджетн"Й ,r.рiод, поданому Кабiнетом MiHicTpiB УкраТни до Верховноi Ради

УкраiЪи.
Micbke фiнансове управлiння готуе та пода(] мiськiй радi проект рiшення

про внесеннJI змiн до рiшення про бюджет _громiлди щодо приведення обсягiв

мiжбюджетних тра"сфЪртiв у вiдповiднiсть iз законом про ,,Щержавний бюджет

Украiни.
у двотижневий строк з дня офiцiйного опублiкуванн,I закону про

,,Щержавний бюджет УкрJiни, MicbKe фiнансове 
,/правлiння приводитъ обсяги

мiжбюджетних ,рансфертiв у вiдповiднiсть iз законом про .Щержавний бюджет

3. Якщо

Украiни.
4. Рiшення про бюджет |ромади

РокУ, що передуе пJIановому, Верховною Радою

мас бути оприлюднено на офiцiйному веб-

сайтi MicbKoi ради тa у газетi згiдно з вимогами

чинного законодавства.

VI. ОРГДНIЗДЦIЯ ВИКОНДННЯ БЮДЖЕТУ ГРОМДДИ

1. Micbke фiнансове управлiння здiйснlос загuшьну органiзацiю та

управлiння ""*o"u"""пл 
бюджету громади, ко()рдинус дiяльнiсть учасникiв

бюджетного процесу з питань його виконання,
2. Казначейсiке обслуговування бюдж:ету |ромади здiйснюеться

органоМ КазначеЙства вiдПовiднО до cTaTTi 43 Бю,цжетного кодексу Украiни,

З. Бюджет громади виконусться за розпис)ом, який затверджуе керiвник

мiського фiнансово.о упрuвлiння у мiсячний TepMiH з дня прийняття рiшення

про бюджет цромади.
4. Розпис бюджету громади повинен бути збалансованим. ЗбалансУваннЯ

розпису бюджету |ромади впродовж року забезпечуе керiвник мiського

фiнансового управлiння.
для його збалансування можуть отрим,уватися позики на покриття

тимчасових касових розривiв бюджету грOмади за рахунок единого

казначейського рахунку у порядку, встановленому Бюджетним кодексом

Украiни.
5. Пiсля затвердження розпису бюджету громади, €L11e не пlзнlше нlж

через 30 днiв пiсля затвердження бюджету |ромади, MicbKe фiнансове

управлiння надас його органу Казначейства IIа паперових та електронних

носiях.
6. Виконання бюджеry здiйснюеться вiдlповiдно до норМ ПодатковогО

кодексу Украiни, Бюджетного кодексу Украtни, Порядку казначейсъкого

обслуговування мiсцевих бюджетiв, затвердженого затвердженого наказом

МiнiЪтерЬтва фiнансiв Украiни вiд 23.08.20|2 .\гs 938 та iншого бюджетного

законодавства.
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7. Головне управлiння державноi податковоi СПУЖЧ_ 
_У

,щнiпропетровськiй odnucri забезпечус виконанlш планових показникlв по

надходженнях до бюджету, визначених рiшенням rпро бюджет громади,

8. Головнi розпорядники забезпечуютъ п()дання органу Казначейства

мережi розпоряДника коштiВ бюджетУ громадИ (pleccTp} змiН д0 мOрежi) до 15

грудня, що передуе пJIановому.
g. Головнi розпорядники органiзовують скJIаданн,I та затвердженнJI

паспортiв бюджетних програм вiдповiдно до вItмог та в термiни, визначенi

бюджетним законодавством, забезпечуютъ достоlliрнiстъ i повноту iнформацii,

що в них мiститься, а також Тх оприлюднення,
10. Якщо до почат*у 

"о"о.о 
бюджетного lперiоду не прийнято рiчтення

про бюджет при форшryваннi надходжень та здiйсrtеннi витрат бюджету громади

застосовуються "орr" 
cTaTTi 79 Бюджетного кодексу Украiни та закону про

ЩержавниЙ бюджЬТ УкраiнИ на вiдповiдниЙ бюджетниЙ перiоД (у разi

несвоечасного набрання чинностi таким законоNt - норми пунктiв 3-5 частини

другоТ cTaTTi 41 Бюджетного кодексу Укра'iни),
1 1. Щля забезгlечення координацii дiЙ ).,lасникiв _бюджетногО 

процесУ

впродовж' бюджетного перiоду з питань вик()нання бюджету громади за

подu"о' мiського фiнансового управлiння, виконавчий KoMiTeT може

затвердити План заходiв щодо органiзацii виконаlrня бюджету громади)в якому

визначаються термiни та вiдповiдальнi за виконi}ння вiдповiдних процедур на

стадii виконання бюджету за доходами, видаткам],I Та кредитуванням,

ЧП. ПОРЯДОК ФIНДНСУВДННЯ ВИМТКIВ БЮДДЕТУ ГРОМДДИ

1. З метою упорядкування процедури розпOдiлу коштiв бюджету громади

фiнансуваншI коштiв про"од"rься мiським фiнанс()вим управлiнням:
- з paxyцkiB мiсъкого бюджету загального Til спецiалъного фондiв один рzLз

на тиждень - по понедiлках (у винrIткових випадках - за потребою);

- за 5 робочих днiв до завершення мiсяця - щоденно, oKpiM останнього

робочого дня мiсяця;

у разi надходжеIш коштiв за рахунок сlубвенцiй з iнших бюджетiв _

протягом двох робочих днiв з дня надходження коштiв.

2. Голов"i ро.rrорядники забезпечують поlIання до мiського фiнансового

управлiння щоп'яiницi до 15-00 години (за поцlебою або у разi надходженн,I

грошових коштiв субвенцiй з iнших бюджетiв - протягом одного операцiйного

Йо) .rропозицiй на фiнансування видаткiв за загiilIьним та спецiальним фондом

бюджету громади, вiдповiдно до затвердженого помiсячного розпису бюджеry

громади за загЕLлLним та спецiальним фондiлми, з урахуванням залишкiв

невикористаних korшTiB на рахунках вiдповiдrих розпорядникiв коштiв та

зареестрованих фiнансових зобов'язань, у розрiзi, кодiв програмноi класифiкацii

видаткЬ пр.д"rу"аннJI мiсцевих бюджетiв на IIаперових носiях, за пiдписом

керiвника установи т,а вiдбитком печатки.
Форми пропозицiй та розшифровок на фiнансування головних

розпорядникiв коцrтiв затверджуються рiшсlнням виконавчого KoMiTeTy
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вiльногiрськоi мiськоi Ради Щнiпропетровсъкоi областi "про затвердження

плану заходiв на 2o__pik щоло ,uпо"r.rня бюцжету Вiльногiрськоi мiсъкоi

територiальноi .ро"*д", ефективного використання бюджетних коштiв та

,rоЪ"пй"я фiнансово-бюджетноi дисциплiни",

З. MicbKe фiнанСове управлiннЯ здiЙснюе пiдгOтOвку рOзпOряджOнь про

видiлення коштi" , pu"y"*iB бюджету гроМади, З урахуванням можливостей

бюджету та прiоритеr:ностi проведення видаткiв,

4. Розпорядження про видiлення коштiв загаJIьного та спецiатtьного

фондiв мiського бюджету затверджуютъся керiвн иком фiнансового управлiння,

або особою, на яку цокладено виконання вiдповiдних обов'язкiв згiдно з

карткою iз ,p**ur". пiдписiв та вiдбиткоМ пеrilаТки власника paxyHKiB, якi

вiдкрито в органах Казначейства та пiдписуютъся вiдповiда,lrъними особами

мiського фiнансового управлiння,
5. Управлiнню .Щержавноi казначейськоi сщrдý, Украiни у м,Вiльногiрськ

здiйснювати зарахування коштiв на рахунки голо,вних розпорядникiв коштiв, на

пiдставi розпоряДження про видiл."Ъ" коштiв заI,€UIьного (спеuiалъного) фо"ду,

за формою вiдповiдно дЪ Порядку казнlч9йськ:ого обслуговування мiсцевих

бюджетiв, затвердженого "u**o* 
MiHicTepcTBa Фiнансiв УкраiЪи вiд

23.о8.2012 року М 938 ,,ПРо затверджен,ня Порядку казначейського

обслугоВуваннЯ мiсцевиХ бюджетiв" (зi змiнами),

VIII. ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО РIШЕННЯ ПРО БЮДЖЕТ ГРОМДДИ

t. Протягом бюджетного року до рiшенн,t про бюджет громади можуть

вноситиСя змiнИ з урахуванняМ вимог статтей 78 та 23 Бюджетного Кодексу,

2. Змiни до 
-рiaarня 

про бюджет громадI можуть вноситися викJIючно

рiшенням про внесеI{ня змiн до рiшення про бюдкет громади.

З. Проекти рiшень щодо BHeceHHrI змiн до бюджеry гроуади готу€ мlсъке

фiнансоВе управлiння та подас на cxBaпeHHlI вик()навчому KoMiTery, Попередньо

схва-гtений проект рiшення виконавчим комiте,гом, погоджуеться постiйними

комiсiями мiсъкот Ради та затверджуеться Micbkokl радою,

4. Внесен"я зri" до рiшення про бюджrэт громади, якi безпосередньо

передбачають внесення змiк до iнших pi..", MicbKoT ради, не допускаеться, У

такомУ разi споЧаткУ вносятьСя змiнИ Ъо вiдпО:вiдногО рiшення MicbKoi ради i

лише пiсля того ро:зглядаються пропозицii про змiни до рiшення про бюджет

|ромади вiдповiдно до положень Кодексу та цьо]го Регламенту.

5. Будъ-яке рiшення MicbKoi р?ди, що впл]авае на зменшення надходжень

таlабо збiлъшен"" ""rpu, 
бюджету громади п.оточного рокУ, не може бути

прийняте мiською радою, якщо од"о"uЪ"о з його прийняттям не булуть BHeceHi

uiдrо"iд"i змiни до рiшення про бюджет громада на вiдповiдний piK,

6. Рiшення ради про внесення змiн до бюдtжету громади оприлюдню€ться

на офiцiЙномУ веб-сайтi MicbKoi ради (http://vilnoЕirsk-

Ш. ПЦГОТОВКД ТД РОЗГЛЯДЗВIl]У ПРО ВИКОНДННЯ
БюджЕту гром,д.ди
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1. Звiтнiстъ про виконання бюджету грома]щ скJIадас та подае MicbKoMy

фiнансовому управлiнню орган Казначейст,ва вiдповiдно до вимог,

встановЛених "rй"r" 58-61 та 80 Бюджетного к()дексу Украiни,

2. MicbKe фiнансове управлiння забезпечус пiдготOвку та пубшiкачiю

iнформацii про i"*о"urr"я 
-бюджету 

громади :} урахуванням вимог ст, 28

Бюджетного кодексу УкраТни: 
.адходження вlд.запiдсУМкаМимiсяця.УДесятиденнийторМlнЗДнян

органу КазначЬйства звiту про виконання бюджету |ромади;
' -- 

за пiдсумками кварт€tлу _ у двотижневий 
,гермiн з дня надходження вlд

органу Казначейства звiту про виконання бюджету ,ро*uдl,л_,_- 
- за пiдсУмкаМи рокУ _До 1 березня рокУ, Щ() насТае За ЗВlТним'

3. Гоповнi роз,порядники .uб.rrr.rуоч пilцготовку та подання мiсъкому

фiнансовому управлiнню звiтiв щодо мережi, шr:атiв i контингентiв у термiни,

визначенi ним.
4. Мя органiзацii роботи з пiдготовки р,iчноi звiтностi про виконання

бюджету громади виконавчий KoMiTeT, за по,цанням мiського фiнансового

управлiння, може затверджувати Г[пан заходiв щодо органiзацii роботи з

пiд.оrо"ки рiчноi звiтностi про виконання бюджету громади,

5. Micbke фiнансове управлiння подае до мiськоi Ради звlти про

у двомiсячгtий строк пiсля завершення

вiдповiдного бюджетного перiоду;
- рiчну звiтнiс,гь - до 1 березня роК}, що настае за звlтним,

6. MicbKa Рада розглядае ,bir" про виконання бюджету громади

вiдповiдно до Ti Регламенту,
7.ПредставникимiськогофiнансовогоУправлiння,УсТаноВТа

органiзацiй, головних розпорядникiв бЪруть уча,сть при розглядi звiту мiською

радою та надають вiдповiдну iнформачiю,
8. постiйнi KoMiciT здiйснюють перевiрцr рiчного звiту про виконанIUI

бюджету громади.
9. За резулътатами розгляду рiчного звiц/ MicbKa рада затверджуе иого

або приймае iнше рiшення з цього приводу,

10. Головнi розпоряДники забезпечуютъ оприлюДненнjI та публiчне

представлення iнформачii про виконання бюджетних програм вiдповiдно до

"Ьр, 
cTaTTi 28 Бюджетного кодексу Украiни та законуУкраiни <Про доступ до

публiчноi iнформацii).
11. Учасники бюджетного процесу, я:кi визначенi вiдповiдальними

виконавцями, зобов'язанi забезпечити своеIIасну пiдготовку та подання

матерiалiв, необхiдних для складання звiтностi про виконанн,I бюджету

громади.
|2. Виконавчий KoMiTeT забезпечуе:
.пУблiкацiюiнформацiiПроВиконаннябюджеryГромаДиДоlберезня

року, що настае за звiтним, у газетi,



lз

- оприлюдненI{я iнформачii про 
. 
виконilння бюджету громади за

пiдсУмкамимiсяця'кВарТаJIУrrlляхоМрозмiпIенняйогонаофiцiйноМУвеб-сайтi
lrъttп./дlilппоirsk_rаdu.sЪч.uф згiцно З ВимоГаМи чинЕого

мiсъкоi ради
законодавства;законодаIfо,.ва' _ --2---^----^ ,.iл,.лпТ пq -_--а звiТ шJIяхом- оприлюднення рiшення мiсъкоi ради пр0 рlчни]

розмiщення ио.о на офiuiйномr веб-сайтi MicbKoi Ради (h[ф://vilnogirsk-

iаdа.gоч.uф згiдно з вимогами чинного законодав(]тва,

13. Micbke фirrансове управлiння забезпочуе публiчне представлення

iнформацii про ""iо"u""я 
бюджету громади до i20 березня року, що настае за

звiтним.
|4. Мiсъке фiнансове управлiння здtйснюе координацiю роботи та

контроль за дотриманням бюджетного зако]подавства на кожнiй :]Ti,
бюджетного процесу. У встановленому законодtавством порядку отримуе вlд

. мiсцевих органiв виконавчоi впади, пiдприемств, установ i
ЦеНТРа-ПЬНИХ ' .:],":'": ,lY".l]'" -;;;;;;;;; фор* власностi
ор.u"iruчiй, банкiв та iнших фiнансових у()таноВ У11"-,

поясненн", ,urffi" i i"6ормацiю з питань, що виникаютъ пiд час складання,

розгляду, затвердження i виконання бюджету громади та звiтування про його

дотриманням бюджетного

громади.

виконання.
15. Мiсъка рада здiйснюс контроль :}а

законодавства,u ""*о"анням 
рiшення про бюджlэт

Керуюча справами виконавчого KoMiTeTy

Вiлъногiрськоi мiськоi ради
Щнiпропетровсъкоi областi

Заступник нач€шънIIка - начЕtльник

бюджетного вiддiщr мiсъкого

фiнансового управrliння Вiлъногiрськоi
MicbKoi ради,ЦнiпрrэпетровськоТ областi

М.С.Власенко

о.В.Бойко


