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Про заходп щодо скпадацня
проектiв мiського бюджеry
та мlсцевих бюджетiв MicTa
па 2017 piK та прогнозу
на 2018-2019 рокп

Вiдповiдно до cTaTTi 75 Бю_джетного кодексу УкраiЪи,
керуючись п. l
власнIл( повновzDrtень ст.28, ст.61 Закону Украiни
'.Про мi"це"е
в YKpaiHi" та з метою сво€часного i якiсного процесу
"чrоврrдупан",
формуванrrш проектiв
мiського бЮДrкец, та мiсцевих бюджетiв,icTu на )0l7;iк;;прогнозу
на 20l82019 роки, виконавчий KoMiTeT MicbKoi ради
В

l.

Покласти

ИРIШ ИВ:

в

основУ скJIадових частин Лозiвського мiського,
Панютинського селищного i .Щомаського сiльського бlоджетiв на 2017 piк
попоження Констrryцii Украiни, Бюджетного кодексу УкраiЪи, прогнозяi
показники плану економiчного i соцiального розвитку MicTa на 2017 piK та

прогнозу на 2018-2019 роки.
2. Затвердити план заходiв щодо складанЕя проектiв мiського бюджету
та мiсцевих бюджетiв MicTa на 2017 piK та прогнозу на 2018-2019 роки, що
додаеться.
З. Управлirням i вiддiлам MicbKoT рали та виконавчого KoMiTet1 ttри
досryпнiсть показникiв
формуваннi бюджету забезпечити гласнiсть
бюджету для деIryтатського корпусу та громадськостi.
кпасти на першого заступника
4. Контроль за виконанням рiше
мiського голови Жидкова О.М.
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мiськцй голова
Мосеrtцева, 2
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С.В. Зс.rtеlrський
о,М,Жидков
О.IО,Литовка
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рiшенrlя виконавчого комi,гету J\! вiд
серпня 2016 року <Про заходи щодо
складання проектiв мiського бtоджету
та мiсцевих бюджетiв MicTa
на 20l7 piK та rrрогrlозу rra 20l 8-20l 9 роки>
,Що

пояснювальна записка

Вiдповйно до cTaTTi 75 Бюджетного кодексу Укра'iни <[Iорядок складання

проекгiв мiсцевих бюджетiв> MiHicTepcTBo фiнансiв УкраIни доводить вико!lа]]чим
органам вiдповiдних мiсцевих Рад особливостi скJlадання розрахуlIкiв до tlpockтiB
бюджетiв ка насryпний бюджетний перiол,
Згiдно з типовою формою бюджетних заrrитiв, l]изначеllоtо Milrictepc,t Botnr
фiнансiв УкраiЪи, з урахуванням особливостей скJlаданtIя проектiв мiсчевих
бюджетiв, фiнансовим управлiнням ЛозiвськоТ MicbKoi ради розроблена i лове;lена
до розпорядникiв бюджетних коштiв Iнструкцiя з пiдготовки бrо,l(,riетtlих заttиriв,
Особливiстю формування бюджету на 2017 piK е те, цо з 1 сiчня 2017 року
застосовусться програмно-цiльовий метод планування та викоllаIIня бrоджеry.
Бtоджетний процес за ПLЩ4 за своею cyTтlo с llиклом, якиit починас.[t сr! та
закiнчуеться з визначення перелiку соцiальЕих.га еконопriчltих проб_тrеrr i охо]lлюе
поетапне впровадженIrя ycix заходiв, необхiдних для Тх подолаtIня. L|e r: гсrловною
рисою ШЦ4. На вiдмiну вiд традицiйного бrоджету, який при.tiляс \,вitг) jtише
контропю за цiльовим використанням коштiв, програмне бюд}(ет_чRа Iiя забезлсчус
функцiю фiнансового контролю, цо базусться на результатах програми, Програмноцiльовий метод бюджетуванюr забезпечуе компJlексI{ий пiдхiд до формування
бюджеry. Базовими компонентами ПЦМ е:
стратегiчнепланування
_ середньостоковепланування
монiторинг та оцiнка виконання програм
прозорiсть та заrryченнJr громадськостi.

-

-

Розпорядники бюджетних коштiа оргаltiзуlоть розроблення бtоджеr,них

запитiв дJIя подають фiнансовому уrrравлiнtttо у термiни та порядку, l}cтaнoBJIerloмy
Планом заходiв щодо скпадzrння проектiв мiського бlоджсту та мiсцевих бlоджетiв
MicTa на 20l7 piK та прогнозу на 20l8-20l9 роки,

l'акож розпорядники бtодже,rних KotцTiB забозtlеrlуIоlь с во(,чLlс tl icTb,
MaKlTr, мiсLиtи BcKl
достовiрнiсть iч ,ri"' поданих бlоджетних запитiв, якi

зt,i;ttrо з
irrqop"ouiro, необхiдну для аналiзу показникiв проекту мiсцевого бtолжст1,
вш,.логами фiнансового управлiння
селицноТ рад також
Виконавчi комiтети ,Щомаськоi сiльськоi та Панlотинськоi
проектiв вiltповiltних
nooror" ф-iп*"овому управлiнню проtrозицii щодо показнпкiв

бюджетiв.

УкраТплt ttpoeKry
тижневий строк з дня схвалення Кабitlс,гом MiHicTpiB
УкраТllи забсзлечуе
,u*ony npo .Щержавниi бюджет УкраiЪи MiHicTepcTBo фiнаlrсiв
мiсцевих ра,,1 розрахуIlкiв
ловедення виконавчим органам вiдповiлrrих
_пry]-1]:,}:::
визначення, орга]ltзацlих_оii
методики
трансфертiв,
мiжбюджетних
обсягiв
мlсцевих
вимог, та iнших показникiв щодо складаIIЕя проектlв

У

""ro*n"ai.rr"*

_

бlоджетiв, а також пропозицiй щодо qopilr npo"*тy рiшення про мiсцевий бtоджет
(iитiовоi форми рiшення).
У тижневий строк з дня прийняття проекту закоIJу про [ержавIlий бtолrкет
УкраiЪи у другому чкганнi Кабiнет MiHicTpiB УкраiЪи забезпечус доведення
виконавчим органаlr.r вiдповiдних мiсцевих рад визначених таким законом
показникiв мiжбюджетних вiдносин (вклIочаючи обсяги мiжбIоджетних
трансфертiв для вiдповiдних бIоджетiв) i текстових ста,lей, а TaKoiK оргаtliзацiйнометодологiчних вимог цодо скJIадання проекгiв мiсцевих бrолжетiв. У r,риленний
сIрок з дtя отримання таких документiв обласнi державнi адмiнiстраrtiТ ловодять
виконавчим органам мiських рад, вiдповiднi обсяги субвенчiй на здiйсненrrя
державних програм соцiа-гlьного захисry.
Щя iнформацй е пiдставою дJuI скJIадirння фiнансовим улравлiнням лроекry
мiського бюджеry i пiдготовки проекту рiшення про мiський бtодlжет, floMacbKoto i
Панютинською радами вiдповiдно сiльського i селищIIого бlоджс,r,у,
,Що Проекry рiшення про мiсцевий бюдже,г перед його розгля/Iом на cecii
подаеться пояснювiIльна записка з:
- iнформацiею про соцiмьно-економiчний стан вiдповiдноТ алмiн ic l pa,l ивнотериторiальноi одиницi i прогноз il'розвитку Еа настуlrний бlоджс,r,ний перiод;
- оцiнкою доходiв мiсцевого бюджету з урахуванням в,грат внаслiдок наданих
вiдповiдною мiсцевою радою податкових пiльгi
-, аqмiзом пропонованих обсягiв видаткiв за бlоджстноlо класифiкаrliсrо, що
вк-пючають бюджетнi покzвники за попередriй, поточний, ltас,t,уrIttий бtоrlztстнi
перiоди в розрiзi к.гrасифiкачii;
- обгрунryвання,,r особливостей мiжбюджетних взаемовiдносиrt,Iа IIадання
субвенцiй на виконання iнвестицiйних проекгiв;
- прогнозом мiсцевого бюджеry на насryпнi за плановим два бюджетнi перiоди;
- проектом показникiв зведеного бIоджету MicTa, що об'едlryе бlоджети ce:ta i
селища;

- iнформацiею про хiд виконання вiдповiдпого бкt,,джету у Itоl,очI{ому бlо2lже,t,ltому
Пер;одi,
- пOясненням розпорядникiв бюджетних KoulTiB до проекту вiдповiдtlого бIолжеry;

При

затвердженнi мiського бюджеry мають бути BpaxoBaHi обсяги
мiжбюджетrrих трансфертiв та iншi положення (необхiднi дrя формування мiсцевшх
бюджетiв), затвердженi Верховною Радоlо УкраТни при прийняттi проекtу закоЕу
про .Д,ержавний бюджет Украiни у лругому читаннi.
Мiсцевi бюджети затверджуIоться рittrенням вiдповi,'tttсi MicrtcBoi ра,чи;rо 25
грудня року, що передус плановому.

Якщо до 1 грулня не прийнято закон про .Щержавний бIоджет УкраiЪи,
вiдповiдна мiсцева рада при затвердженнi мiсцевого бюджету враховус обсяги
мiжбюджетних трансфертiв (освiтня субвенцiя, медична субвенцiя, базова та

бюджет Украiни на попереднiй
реверсна лотачii),-визначЪнi у законi про ,Щержавний
бюджетний перiод.
У двотижневий строк з дня офiuiйного опублiкування закону про ,Щержавний
бюджет Украiни вiдповiдна мiсцева рада приводить обсяги мiх<бtоллсеr,них
трансфертiв у вiдповiднiсть iз законом про Державний бlолжет Украiни,
Якщо до початку нового бrоджетного перiоду не прийllя,lо pimcIttLrr про
бюджет, виконавчий оргаш мiсцевоi ради мае право з,цiйсlповатlr витрати

мiсцевий
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