
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

СОРОК СЬОМА СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 29 листопада 2018 року                     № 1256 

м.Мала Виска 

 
 

Про затвердження 

Бюджетного регламенту  

Маловисківської міської ради 

     

         

         

 Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Бюджетного кодексу України, Регламенту Маловисківської міської ради 7-го скликання 

затвердженого рішенням Маловисківської міської ради  та з метою упорядкування процесів 

формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що 

здійснюються органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду, а також 

регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Бюджетний регламент Маловисківської міської ради (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з 

питань планування,фінансів,бюджету та соціально-економічного розвитку(Прилуцький М.М.). 

 

 

 

     

Секретар  ради                    Л.А.ПОСТОЛЮК 
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«ЗАТВЕРДЖЕНО» 

Рішенням  міської ради  

від 26 листопада 2018 року  №1256 

Секретар ради  

Л.А.ПОСТОЛЮК 

_________________ 

 

 

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ 

Маловисківської міської ради  

1.Загальні положення 
1.1 Бюджетний регламент Маловисківської міської ради (далі – Бюджетний 

регламент) – це нормативно-правовий акт місцевого самоврядування, який визначає 

організаційно-процедурні питання щодо складання, розгляду, затвердження, виконання, 

внесення змін, звітності міського бюджету об’єднаної територіальної громади та здійснення  

контролю за дотриманням бюджетного законодавства. 

1.2 Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів (механізму) 

формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що 

здійснюються міською радою, її виконавчими органами і підрозділами протягом бюджетного 

періоду, а також регламентації взаємовідносин між різними учасниками бюджетного 

процесу. 

1.3 Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, 

Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, “Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності”, “Про статус депутатів місцевих рад”, “Про службу в органах 

місцевого самоврядування”, “Про доступ до публічної інформації” та інших нормативно-

правових актів України, що регулюють бюджетні відносини, а також Регламенту роботи 

міської ради.  

1.4 Затвердження та скасування Бюджетного регламенту здійснюється за рішенням 

Маловисківської  міської ради. 

1.5 Бюджетний регламент складається з наступних розділів: 

 порядок складання проекту міського бюджету; 

 порядок затвердження міського бюджету; 

 особливості затвердження та виконання міського бюджету у разі несвоєчасного його 

прийняття; 

 порядок виконання та внесення змін до міського бюджету; 

 подання звітності про виконання міського бюджету; 

 порядок здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства. 

1.6 Порядок оприлюднення проекту міського бюджету об’єднаної територіальної громади з 

усіма додатками, а також порядок оприлюднення прийнятого міського бюджету з додатками 

здійснюється відповідно до цього Бюджетного регламенту. 

 

 2.Порядок складання проекту міського бюджету 

2.1.Складання проекту міського бюджету здійснюється поетапно з урахуванням 

пріоритетних напрямків розвитку об’єднаної територіальної громади . 

Вихідні матеріали для складання проекту міського бюджету: 

 доведені Міністерством фінансів України особливості складання розрахунків до 

проекту міського бюджету на наступний бюджетний період; 

 доведені Міністерством фінансів України типові форми бюджетних запитів та 

інструкції щодо їх заповнення; 

 доведені Міністерством фінансів України розрахунки прогнозних обсягів 

міжбюджетних трансфертів, методика їх визначення, організаційно-методологічні вимоги та 
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інші показники щодо складання проекту міського бюджету, а також пропозиції щодо 

форми проекту рішення про міський бюджет (типова форма рішення); 

 доведені Кабінетом Міністрів України (після прийняття у другому читанні 

проектом закону про Державний бюджет України) показники міжбюджетних відносин 

(включаючи обсяги міжбюджетних трансфертів) і текстові статті, а також організаційно-

методологічні вимоги щодо складання проекту місцевих бюджетів; 

 доведені Кабінетом Міністрів України показники сум дотацій і субвенцій, базової 

та реверсної дотації; 

 бюджетні запити головних розпорядників коштів міського бюджету ОТГ, з 

обґрунтованими розрахунками в розрізі напрямків використання коштів, описом досягнутих 

результатів за минулий період та очікуваними результатами на новий бюджетний рік; 

 пропозиції та рекомендації до проекту міського бюджету , погоджені головними 

розпорядниками бюджетних коштів; 

 граничні обсяги, фактичні та прогнозні показники надходжень до міського 

бюджету і програма соціально-економічного розвитку об’єднаної територіальної громади. 

2.2. З метою визначення пріоритетних напрямків розвитку об’єднаної територіальної 

громади сектор  соціально-економічного розвитку,інвестицій та проектної 

діяльності  міської ради за участю головних  розпорядників коштів готує: 

 програму соціально-економічного розвитку ОТГ, яка містить інформацію про 

соціально-економічний стан , прогноз та пріоритети розвитку на наступний бюджетний 

період, яку вносить на розгляд міської ради ; 

 перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та 

наступні за плановим два бюджетні періоди, який до 1 жовтня подає до сектору фінансів. 

 2.3.Бюджетні запити до проекту міського бюджету заповнюються головними 

розпорядниками коштів міського бюджету згідно з інструкцією про складання бюджетних 

запитів, яка затверджується розпорядженням міського голови. 

Головні розпорядники коштів міського бюджету несуть відповідальність за 

своєчасність подання, достовірність та повноту інформації  бюджетного запиту, 

обґрунтування розрахунків до нього та інформацію щодо фактичного споживання 

енергоносіїв та комунальних послуг.   

2.3. При плануванні капітальних видатків головні розпорядники бюджетних коштів в 

першочерговому порядку враховують кошти по об’єктах із затвердженою проектно-

кошторисною документацією та високим ступенем готовності. 

2.4. Головні розпорядники та одержувачі бюджетних коштів постійно проводять 

інвентаризацію місцевих  програм щодо актуальності їх реалізації в плановому бюджетному 

році. У разі потреби – до 1 листопада  поточного бюджетного року забезпечують підготовку і 

винесення на розгляд міської ради проектів нових програм або змін до діючих програм (при 

необхідності коригування завдань та заходів програм, кількісних та якісних показників 

виконання програм, термінів виконання заходів).  

    В разі порушення термінів внесення змін до діючих та (або) подання на розгляд 

міської ради нових міських цільових бюджетних програм – бюджетні запити головних 

розпорядників коштів по таких програмах не включаються в проект міського бюджету на 

наступний бюджетний період. 

   Проекти рішень про затвердження нових або внесення змін до програм шляхом 

продовження дії чи зміни терміну реалізації заходів місцевих  цільових програм повинні 

містити в обов’язковому порядку Звіт про виконання програми протягом терміну дії. 

Кожна програма повинна бути розроблена відповідно до вимог чинного законодавства.  

2.5. Сектор фінансів відділу фінансів та бухгалтерського обліку  міської ради на будь-

якому етапі складання і розгляду проекту бюджету проводить аналіз бюджетних запитів, 

поданих головними розпорядниками коштів, з точки зору їх відповідності меті, 

пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.  

2.6. Виконавчий комітет Маловисківської міської ради має право  утворювати робочу 

групу з питань формування проекту рішення ради про бюджет та затверджувати її склад. 
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До складу робочої групи з питань формування проекту рішення ради про 

бюджет можуть входити: 

 перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів; 

 заступник міського голови з питань  діяльності  виконавчих органів; 

 секретар ради; 

 керуючий справами (секретар) виконавчого комітету; 

 старости; 

 голова постійній комісії міської ради з питань планування,фінансів,бюджету та 

соціально-економічного розвитку(заступник керівника робочої групи); 

 голови постійних комісій міської ради ; 

 завідувач відділом фінансів та бухгалтерського обліку  міської ради ; 

 завідувач сектору фінансів міської ради; 

  голови постійних комісій міської ради ; 

 представники громадських організацій . 

Робоча група з питань формування проекту рішення ради про бюджет складає графік 

засідань з подальшим оприлюдненням на сайті Маловисківської міської ради. 

Керівнику робочої групи надаються права залучати до її роботи керівників  відділів 

міської ради, спеціалістів відповідних структурних підрозділів виконавчих органів міської 

ради. 

За підсумками засідання складаються протоколи, які є обов’язковими до врахування 

при підготовці проекту рішення ради про міський бюджет в межах реальних можливостей 

бюджету. 

2.7. Відповідно до статті 75 Бюджетного кодексу України на основі результатів 

аналізу та протоколу робочої групи з питань формування проекту рішення ради про бюджет 

(при умові її утворення)  приймається  рішення про включення бюджетних запитів до 

проекту міського бюджету перед поданням його на розгляд виконавчому комітету 

Маловисківської міської ради.   

2.8. Проект рішення про міський бюджет формується з урахуванням типової форми 

рішення, визначеної Міністерством фінансів України. 

Проектом рішення про міський бюджет визначаються: 

1) загальні суми доходів, видатків, фінансування та кредитування міського бюджету 

(з розподілом їх на загальний та спеціальний фонди); 

2) граничні обсяги: 

 річного дефіциту (профіциту) міського бюджету в наступному бюджетному 

періоді (міський бюджет може прийматись з дефіцитом за загальним фондом шляхом 

внесення змін до рішень про міський бюджет за результатами річного звіту про виконання 

міського бюджету за попередній бюджетний період виключно на суми вільного залишку 

бюджетних коштів); 

 місцевого боргу на кінець наступного бюджетного періоду; 

 надання гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій; 

3) доходи міського бюджету за кодами класифікації доходів бюджету (у додатку до 

рішення); 

4)  фінансування міського бюджету за кодами класифікація фінансування бюджету 

за типом кредитора (у додатку до рішення); 

5) бюджетні призначення головним розпорядникам коштів місцевого бюджету за 

бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання (з них видатків 

на оплату праці і нарахування на заробітну плату, медикаменти, харчування, оплату 

комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення); 

6) повернення кредитів до міського бюджету та розподіл надання кредитів з 

міського бюджету (у додатку до рішення); 

7) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення); 

8) розмір оборотного залишку бюджетних коштів міського бюджету; 
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9) перелік  об’єктів, видатки на які будуть проводитися за рахунок коштів 

бюджету розвитку (у додатку до рішення); 

10) перелік природоохоронних заходів, в розрізі напрямків та об’єктів (у додатку до 

рішення); 

11) перелік видатків на проведення робіт, пов'язаних із будівництвом, 

реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг (у додатку до рішення); 

12) перелік захищених видатків міського бюджету, визначених на підставі статті 55 

Бюджетного кодексу України; 

13) повноваження головних розпорядників коштів щодо виконання міського бюджету 

протягом бюджетного періоду. 

2.9. Разом з проектом рішення про міський бюджет подаються: 

 пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити інформацію 

згідно зі статтею 76 Бюджетного кодексу України; 

 прогноз міського бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, 

підготовлений відповідно до статті 21 Бюджетного кодексу України; 

 показники витрат міського бюджету , необхідних на наступні бюджетні періоди 

для завершення інвестиційних програм (проектів), що враховані в міському бюджеті, за 

умови якщо реалізація таких програм (проектів) триваєбільше одного бюджетного періоду; 

 перелік інвестиційних програм (проектів) на плановий бюджетний період та 

наступні за плановим два бюджетні періоди; 

 інформація про хід виконання міського бюджету у поточному бюджетному 

періоді; 

 пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту міського 

бюджету; 

 інформація щодо стану фінансового забезпечення програм соціально-

економічного, культурного розвитку та інших цільових програм, прийнятих міською радою; 

 таблиця порівняння поданих бюджетних запитів та фактичного врахування їх в 

міському бюджеті; 

 інші матеріали, обсяг і форму яких визначає сектор фінансів міської ради. 

2.10. При затвердженні міського  бюджету враховуються: 

1) у першочерговому порядку потреби в коштах: 

 на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; 

 на проведення розрахунків за електричну енергію, водопостачання, 

водовідведення,  послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами (ліміти 

споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи 

встановлюються виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань); 

2) у повному обсязі цільові кошти, передбачені у складі видатків при визначенні 

міжбюджетних трансфертів між державним бюджетом та міським бюджетом. 

 
 3.Порядок затвердження міського бюджету 

 3.1.Проект рішення про міський бюджет на наступний рік перед його розглядом на сесії 

міської ради схвалюється виконавчим комітетом.  Виконавчий комітет виносить проект 

рішення на розгляд сесії  міської ради. 

 3.2.Для забезпечення відкритості і прозорості процесу формування міського бюджету, 

проект міського бюджету, схвалений виконавчим комітетом, та матеріали до проекту бюджету 

розміщуються на сайті міської ради. 

 3.3.Проект міського бюджету розглядається постійними комісіями міської ради. Всі 

пропозиції про зміни та доповнення до проекту бюджету подаються до постійної комісії міської 

ради з питань планування,фінансів та соціально-економічного розвитку, яка їх узагальнює.   

 3.4.Всі зміни та доповнення, що не стосуються текстової частини бюджету, повинні 

бути: 

 збалансовані та обґрунтовані (тобто пропозиції на збільшення видатків обов’язково 
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подаються із зазначенням джерел їх забезпечення – вказуються статті видатків, які 

пропонується зменшити,  конкретні надходження, які пропонується збільшити, наводиться 

відповідне обґрунтування розрахунків; пропозиції на зменшення надходжень подаються із 

одночасним зазначенням витрат, які пропонується зменшити); 

 орієнтовані на першочергове забезпечення потреби в коштах на оплату праці 

працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов 

оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну 

та теплову енергію, водопостачання, водовідведення,  послуги зв’язку, які споживаються 

бюджетними установами. 

  Пропозиції до доходної частини бюджету можуть прийматися при наявності 

обґрунтованих розрахунків та відповідно до вимог Податкового кодексу України. 

 3.5. По проекту міського бюджету доповідає на засіданні міської ради завідувач сектору 

фінансів міської ради. Зі співдоповіддю виступає голова постійної комісії міської ради з питань 

планування,фінансів,бюджету та соціально-економічного розвитку (за згодою). 

 3.6.Рішення про затвердження міського бюджету приймається  міською радою до 25 

грудня (включно) року, що передує плановому. 

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому,  Верховною Радою України не 

прийнято закон про Державний бюджет України,  міська рада при затвердженні міського 

бюджету враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, медична субвенція, 

субвенції на здійснення державних програм соціального захисту, базова та реверсна дотації) 

визначених у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період. 

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет 

України  міська рада приводить обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із 

законом про Державний бюджет України. 

 3.7.Рішення про міський бюджет має бути оприлюднене не пізніше ніж через десять днів 

з дня його прийняття  на сайті  міської ради.  

 

 4.Особливості затвердження та виконання міського бюджету у разі 

несвоєчасного його прийняття 

 4.1.Виконання міського бюджету за умови неприйняття до 1 січня планового року 

рішення про міський бюджет здійснюється відповідно до вимог статті 79 Бюджетного 

кодексу України за тимчасовим розписом міського бюджету. 

Витрати, проведені за тимчасовим розписом міського бюджету, в обов’язковому 

порядку враховуються у розписі міського бюджету на відповідний рік. 

З метою забезпечення доступності до інформації про бюджет, тимчасовий розпис у 

триденний термін після затвердження оприлюднюється на сайті міської ради. 

 

 5.Порядок виконання  та внесення змін до міського бюджету   

 5.1.Загальну організацію і управління виконанням міського бюджету , а також 

координацію діяльності учасників бюджетного процесу, контроль за дотриманням бюджетного 

законодавства на кожній стадії бюджетного процесу здійснює відділ фінансів та 

бухгалтерського обліку міської ради. 

 5.2.Сектор фінансів відділу за участю органів, що контролюють справляння надходжень 

бюджету, у процесі виконання міського бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз 

доходів бюджету. 

 5.3.Сектор фінансів відділу фінансів та бухгалтерського обліку має право одержувати в 

установленому порядку від підприємств, установ та організацій всіх форм власності 

інформацію, матеріали та інші документи необхідні для аналізу виконання міського бюджету. 

 5.4.Виконання міського бюджету за видатками та кредитуванням здійснюється за 

процедурою, визначеною Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими 

документами. 

 5.5.При перевиконанні чи недовиконанні доходної частини бюджету (що 

встановлюєтьсяза процедурою, визначеною частиною 7 статті 78 Бюджетного кодексу 

України), у разі необхідності розподілу залишку коштів загального та спеціального фондів 
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(крім власних надходжень бюджетних установ) бюджету, перерозподілу бюджетних 

призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного 

обґрунтування), у разі відхилення оцінки основних прогнозних показників економічного і 

соціального розвитку від прогнозу, врахованого при затвердженні бюджету, а також зміни 

структури витрат бюджету та в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України, 

міською радою можуть бути ухвалені рішення про внесення змін до рішення про міський 

бюджет. Проекти таких рішень готує сектор фінансів відділу фінансів та бухгалтерського 

обліку міської ради.   

 5.6.Пропозиції про внесення змін до бюджетних призначень подаються та розглядаються 

у порядку, встановленому для складання проекту бюджету. 

 5.7.Підготовка проекту рішення про внесення змін до міського бюджету, подання та 

розгляд пропозиції про внесення змін до бюджетних призначень, встановлених у рішенні про 

міський бюджет, проводиться наступним чином: 

1) головні розпорядники коштів при необхідності внесення змін в рішення про 

міський бюджет подають до 1 числа поточного місяця до сектору фінансів пропозиції про 

внесення змін до бюджетних призначень, при цьому забезпечують надання розрахунків та 

детальних обґрунтувань; 

2) сектор фінансів проводить аналіз пропозицій до уточнення міського бюджету, 

поданих головними розпорядниками коштів, з точки зору їх відповідності меті, 

пріоритетності та ефективності використання бюджетних коштів; 

3) на основі результатів аналізу  приймається  рішення про включення пропозицій 

головних розпорядників коштів до проекту рішення про внесення змін до міського бюджету 

та забезпечується  його подання на розгляд     міської ради; 

4) проект рішення про внесення змін до міського бюджету  розглядається на 

засіданні постійної  комісії  міської ради з питань планування, фінансів , бюджету та  

соціально-економічного розвитку. На засіданні комісії в обов’язковому порядку повинні 

бути присутні керівники самостійних структурних підрозділів міської ради, комунальних 

підприємств, пропозиції яких включенні в проект рішення; 

5) за результатами розгляду проекту рішення про уточнення міського бюджету 

приймається відповідне рішення постійної комісії міської ради  з питань планування, 

фінансів , бюджету та  соціально-економічного розвитку; 

6) проект рішення про внесення змін до міського бюджету перед розглядом на 

пленарному засіданні сесії міської ради розглядається  постійними комісіями міської ради, 

які надають свої пропозиції (погоджені головними розпорядниками коштів міського 

бюджету) до проекту рішення про внесення змін до міського бюджету; 

7) на пленарному засіданні міської ради проект рішення про внесення змін до міського 

бюджету представляється  разом із пропозиціями постійної комісії міської ради  з питань 

планування, фінансів , бюджету та  соціально-економічного розвитку ; 

8) забороняється головним розпорядникам коштів міської ради надавати пропозиції 

до рішення про внесення змін до міського бюджету після прийняття рішення постійною 

комісією міської ради . 

 6.Подання звітності про виконання міського бюджету 

 6.1.Квартальні та річний звіти про виконання міського бюджету подаються на 

розгляд до міської ради в двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного 

періоду. 

 6.2.Інформація про виконання міського бюджету поквартально має містити 

показники бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за 

основними видами доходів) та про видатки і кредитування (деталізовано за групами програмної 

класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів або тимчасової класифікації видатків 

та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-

цільового методу). Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за 

відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни. 

 6.3.Квартальні звіти про виконання міського бюджету підлягають оприлюдненню 

шляхом публікації на сайті  міської ради .  
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 6.4.Інформація про виконання міського бюджету за рік підлягає обов’язковій 

публікації не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту на  сайті міської ради.  

 6.5.Публічне представлення інформації про виконання міського бюджету відповідно 

до показників, бюджетні призначення щодо яких затверджені рішенням про міський бюджет, 

здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним.  Інформація про час і місце публічного 

представлення такої інформації публікується разом з інформацією про виконання міського 

бюджету. 

 6.6.Інформація про виконання міських цільових програм за рік (звіт про виконання 

програми), фінансування яких здійснюється з міського бюджету, повинна бути в обов’язковому 

порядку підготовлена та розміщена на сайті  міської ради  не пізніше 1 березня року, що настає 

за роком . 

 7.Публічність та прозорість міського бюджету 

 7.1.Відповідно до статті 28 Бюджетного кодексу України та  Закону України «Про 

доступ до публічної інформації» сектор фінансів міської ради  забезпечує постійне розміщення 

на сайті  міської інформації про міський бюджет, зокрема проекти  рішень, які виносяться на 

розгляд  міської ради; рішення міської ради  ; звітність про виконання бюджету.  

 7.2.Публічне обговорення щодо міського бюджету є однією з форм участі членів 

громади у здійсненні місцевого самоврядування. 

 7.3.Публічні обговорення проводяться на засадах добровільності, гласності та 

відкритості, прозорості, свободи висловлювань. 

Кожен може взяти участь в обговоренні. 

 7.4.Інформаційне повідомлення про проведення обговорення та відповідні матеріали 

розміщуються на сайті  міської ради . 

В інформаційному повідомлені має бути вичерпна інформація про: 

 дату, місце й час проведення обговорення; 

 суб’єкта їх ініціювання; 

 проект рішення міської ради про міський бюджет з пояснюючою запискою та 

додатками. 

 7.5.Публічне обговорення відбувається у відкритому режимі. 

 7.6.Результати проведення обговорення підлягають розгляду структурними 

підрозділами міської ради та міською радою. 

Пропозиції за результатами обговорення з висновками щодо можливості їх реалізації 

подаються  на розгляд  постійної комісії міської ради з питань ради з питань планування, 

фінансів , бюджету та  соціально-економічного розвитку . 

 
 


