
                                                         

                   УКРАЇНА                         

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
                                                                                                                                   

від 26.06.2019 № 7/67-3 
             м. Покровськ 

 

 

Про затвердження  

Бюджетного регламенту 

 

 

Відповідно до  Бюджетного кодексу України, ст. 25, 26 та ч.1 ст.59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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 учасниками 

бюджетного процесу,  міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Затвердити Бюджетний регламент Покровської міської ради Донецької 

області (додається). 

2. Фінансовому управлінню Покровської міської ради Донецької області 

(Порецька) дане рішення  опублікувати в регіональній газеті «Маяк» та розмістити 

на офіційному веб-сайті Покровської міської ради Донецької області.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку міста, 

інвестиційної діяльності, розвитку підприємництва (Стародуб).  

 

 

 

Міський  голова           Р. Требушкін 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Додаток  

до рішення міської ради  

від 26.06.2019 № 7/67-3 

 

 

Бюджетний регламент  

Покровської міської ради  

Донецької області 

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

Стаття 1.  
Бюджетний регламент Покровської міської ради Донецької області (далі – 

Бюджетний регламент) регулює порядок здійснення процедур на кожній стадії 

бюджетного процесу з урахуванням норм і положень бюджетного законодавства і 

визначає терміни їх виконання та відповідальних учасників за своєчасне виконання 

відповідних заходів. 

 

Стаття 2. 
Метою Бюджетного регламенту є: 

визначення основних організаційних засад проходження бюджетного 

процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання міського бюджету 

та звітування про його виконання; 

забезпечення координації та узгодженості дій між усіма учасниками 

бюджетного процесу; 

забезпечення прозорості та публічності бюджетного процесу. 

    

Стаття 3. 

Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції України, 

Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», наказу Міністерства фінансів України від 

31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки 

та затвердження Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на 

місцевому рівні» та інших нормативно – правових актів України, що регулюють 

бюджетні відносини. 

 

Стаття 4.  

Структура Бюджетного  регламенту: 

загальна частина;  

складання прогнозу міського бюджету; 

складання проекту міського бюджету;  

розгляд проекту рішення про бюджет міською радою; 

затвердження рішення про міський бюджет; 

організація виконання міського бюджету; 

внесення змін до рішення про міський бюджет;  

підготовка та розгляд звіту про виконання міського бюджету; 

контроль за дотриманням бюджетного законодавства. 

 

 



Стаття 5 

Бюджетний регламент доцільно конкретизує/врегульовує дії усіх учасників 

бюджетного процесу на кожній  його стадії, а саме: 

складання прогнозу міського бюджету, проекту міського бюджету та 

підготовки проекту рішення про міський бюджет; 

розгляду та схвалення виконавчим комітетом міської ради прогнозу міського 

бюджету та проекту рішення про міський бюджет; 

подання прогнозу міського бюджету та проекту рішення про міський бюджет 

на розгляд міської раді (разом з переліком матеріалів, які додаються до них); 

розгляду міською радою рішення про міський бюджет, у тому числі в 

частині участі представників  виконавчих органів міської ради та опрацювання 

пропозицій до проекту рішення про бюджет, отриманих від міської ради; 

затвердження міською радою рішення про міський бюджет; 

у разі несвоєчасного затвердження Державного бюджету України або  

міського бюджету;    

організації та управління виконанням міського бюджету, в тому числі в 

частині затвердження розпису міського бюджету та забезпечення його 

збалансування, координації роботи з територіальними органами, що контролюють 

справляння надходжень бюджету, Казначейства; 

внесення змін до рішення про міський бюджет;  

підготовці інформації про виконання міського бюджету, поданні 

квартальних та річного звітів до міської ради та участі представників виконавчих 

органів міської ради під час розгляду звітів у раді; 

забезпечення доступності інформації про міський бюджет, зокрема 

публікації рішення про міський бюджет, квартальних звітів про його виконання, та  

публічного представлення інформації про виконання міського бюджету з 

урахуванням вимог статті 28 Кодексу та Закону України «Про доступ до публічної 

інформації», а також визначення механізмів залучення громадськості до 

бюджетного процесу. 

  

Стаття 6.  

Порядок здійснення процедур на кожній стадії бюджетного процесу, зміст 

заходів, виконавці та терміни виконання наведені у додатку до Бюджетного 

регламенту.             

        

 

 

Секретар міської ради         І. Сущенко 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                    Додаток  

до Бюджетного регламенту 

 

План заходів щодо проходження бюджетного процесу  
 

Стадії бюджетного 

процесу 

  

Заходи 

 

Виконавці 
Терміни 

виконання 

  І. Складання  та схвалення 

прогнозу міського бюджету* 

 

   

   1.1. Здійснення аналізу виконання міського бюджету у 

попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення 

тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету 

Фінансове управління 

міської ради 

Липень-серпень 

   1.2. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів 

організаційно-методологічних засад складання прогнозу 

місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного 

листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки 

пропозицій до прогнозу бюджету 

Фінансове управління 

міської ради 

Після отримання листа та 

відповідної інформації 

від Мінфіна 

   1.3. Надання фінансовому управлінню міської ради основних 

прогнозних показників економічного і соціального розвитку 

міста на середньостроковий період  

Відділ економічного 

аналізу і прогнозу 

міської ради 

Липень-серпень 

   1.4. Надання фінансовому управлінню міської ради інформації 

щодо чисельності населення 

Управління 

статистики у місті 

Покровську  

Липень - серпень 

   1.5. Підготовка та подання фінансовому управлінню міської 

ради разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних 

ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів 

бюджету на середньостроковий період відповідно до типової 

форми прогнозу місцевого бюджету  

Органи ДФС  Липень-серпень 

   1.6. Прогнозування обсягів доходів міського бюджету, 

визначення обсягів фінансування міського бюджету, 

повернення кредитів до міського бюджету та орієнтовних 

граничних показників видатків міського бюджету та надання 

кредитів з міського бюджету на середньостроковий період  на 

Фінансове управління 

міської ради 

Липень-серпень 



підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України 

та міста, аналізу виконання міського бюджету в попередніх та 

поточному бюджетних періодах 

   1.7. Підготовка та внесення змін до показників прогнозу 

міського бюджету на підставі інформації, визначеної відповідно 

до пункту 1.6 

Фінансове управління 

міської ради 

Липень-серпень 

   1.8. Розроблення та доведення до головних розпорядників 

бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до 

прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників 

видатків та надання кредитів з міського бюджету на 

середньостроковий період 

Фінансове управління 

міської ради 

У терміни, визначені 

фінансовим управлінням 

міської ради 

 

   1.9. Надання фінансовому управлінню міської ради пропозицій 

до прогнозу міського бюджету  

Головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

   1.10. Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками 

бюджетних коштів пропозицій до прогнозу міського бюджету 

на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам 

видатків міського бюджету та надання кредитів з міського 

бюджету і вимогам доведених інструкцій 

Фінансове управління 

міської ради 

   1.11. Проведення погоджувальних нарад з головними 

розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження 

показників прогнозу міського бюджету 

Фінансове управління 

міської ради 

 

Головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

   1.12. Доопрацювання прогнозу міського бюджету за 

результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, 

отриманої від управлінь міської ради  

Фінансове управління 

міської ради 

 

   1.13. Подання прогнозу міського бюджету до виконавчого 

комітету міської ради 

Фінансове управління 

міської ради 

До 15 серпня року, що 

передує плановому 

   1.14. Розгляд та схвалення прогнозу міського бюджету Виконавчий комітет 

міської ради 

Не пізніше 1 вересня 

року, що передує 

плановому 

   1.15. Подання прогнозу міського бюджету разом із фінансово-

економічним обґрунтуванням до міської ради для розгляду в 

Міська рада У п’ятиденний строк з 

дня схвалення прогнозу 



порядку, визначеному міською радою міського бюджету 

   1.16. Супровід розгляду питання щодо прогнозу бюджету 

постійними комісіями міської ради та на пленарному засіданні 

міської ради в порядку, визначеному радою 

Представники міської 

ради, головних 

розпорядників 

бюджетних коштів 

В процесі складання та 

схвалення прогнозу 

міського бюджету 

  ІІ. Складання проекту  

міського  бюджету, його 

розгляд міською радою та 

затвердження рішення про 

бюджет 

   

   2.1. Підготовчі заходи щодо розробки проекту бюджету, 

уточнення показників: 

  - виконання міського бюджету в поточному періоді, виявлення 

тенденцій у виконанні як дохідної, так і видаткової частин 

бюджету; 

  - загального рівня прогнозного обсягу доходів на наступні 

бюджетні періоди (на основі макропоказників економічного і 

соціального розвитку України на наступний бюджетний період 

та прийнятих рішень щодо встановлення ставок місцевих 

податків та зборів); 

  - інвентаризації міських/регіональних програм, які 

виконуватимуться за рахунок коштів міського бюджету в 

наступних бюджетних періодах; 

  - укладення угод щодо надання міжбюджетних трансфертів 

іншим місцевим бюджетам; 

  - уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється 

горизонтальне вирівнювання податкоспроможності міського 

бюджету (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб 

та податку на прибуток, чисельність населення) 

Фінансове управління 

міської ради 

 

Розпорядники 

бюджетних коштів 

 

УДКСУ у м. 

Покровську 

Донецької області 

 

Органи ДФС 

 

У терміни, встановлені 

законодавством 

   2.2. Надання інформації галузевим міністерствам щодо 

показників, з урахуванням яких здійснюються розрахунки  

обсягів міжбюджетних трансфертів 

Фінансове управління 

міської ради  

 

Головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

За потребою 



   2.3. Отримання від Міністерства фінансів України 

особливостей складання розрахунків до проектів місцевих 

бюджетів  та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на 

плановий рік та доведення їх до головних розпорядників  

бюджетних коштів  

Фінансове управління 

міської ради 

Серпень-вересень 

   2.4. Підготовка пропозицій до проекту державного бюджету в 

частині міжбюджетних трансфертів та їх надання Мінфіну і 

галузевим міністерствам 

Фінансове управління 

міської ради 

 

Головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

За потребою 

   2.5. Доведення до фінансового управління міської ради: 

  - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у 

проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів 

України; 

  - методики їх визначення; 

  - організаційно-методологічних вимог та інших показників 

щодо складання проектів місцевих бюджетів 

Департамент фінансів 

облдержадміністрації  

 

 

У тижневий строк з дня 

схвалення Кабінетом 

Міністрів України 

проекту закону про 

Державний бюджет 

України 

   2.6. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: 

  - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у 

проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів 

України; 

  - методики їх визначення 

Фінансове управління 

міської ради 

Не пізніше наступного 

дня після доведення 

Департаментом фінансів 

облдержадміністрації 

   2.7. Розробка інструкції з підготовки бюджетних запитів: 

  - визначається механізм розрахунку показників проекту 

міського бюджету на плановий бюджетний період та прогноз 

міського бюджету на наступний за плановим два бюджетні 

періоди 

  - встановлюються порядки складання, розгляду та аналізу 

бюджетних запитів  

Фінансове управління 

міської ради 

Після доведення 

особливостей складання 

проектів місцевих 

бюджетів  

   2.8. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: 

  - інструкцій з підготовки бюджетних запитів; 

  - граничних показників видатків міського бюджету та надання 

кредитів з міського бюджету; 

  - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, 

Фінансове управління 

міської ради 

У тижневий строк з дня 

затвердження інструкції 

з підготовки бюджетних 

запитів 



яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних 

коштів   

   2.9. Організація роботи з розробки бюджетних запитів 

  - опрацювання запитів, звернень, пропозицій щодо виділення 

коштів з міського бюджету, у тому числі учасників 

консультацій з громадськістю 

  - аналіз пропозицій на відповідність цілям та завданням 

міських цільових програм, вимогам щодо ефективності 

використання бюджетних коштів у разі їх доцільності та 

можливості реалізації за рахунок коштів міського бюджету 

Головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

У терміни, встановлені 

фінансовим управлінням 

міської ради 

   2.10. Подання бюджетних запитів фінансовому управлінню 

міської ради 

Головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

   2.11.  Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від 

головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття 

рішення щодо включення їх до пропозиції проекту міського 

бюджету), з точки зору його відповідності меті, пріоритетності, 

дієвості та ефективності використання бюджетних коштів та 

прийняття рішення щодо його врахування в складі проекту 

міського бюджету 

Фінансове управління 

міської ради 

На будь-якому етапі 

складання і розгляду  

проекту міського 

бюджету 

   2.12. Розміщення бюджетних запитів на офіційному сайті 

міської ради або оприлюднення їх в інший спосіб 

Головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

Не пізніше ніж через три 

дні після подання міській 

раді проекту рішення про 

міський бюджет 

   2.13. Доведення до фінансового управління міської ради: 

  - обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті 

державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у 

другому читанні; 

  - текстових статей проекту закону про державний бюджет, 

прийнятого у другому читанні 

Департамент фінансів 

облдержадміністрації  

 

Фінансове управління 

міської ради 

У тижневий строк з дня 

прийняття проекту 

закону про Державний 

бюджет України 

   2.14. Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів 

обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті 

державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у 

другому читанні 

Фінансове управління 

міської ради 

Не пізніше наступного 

дня після доведення 

Департаментом фінансів 

облдержадміністрації 

   2.15. Доведення  виконавчому комітету міської ради  Департамент фінансів У тижневий строк з дня 



відповідних обсягів субвенцій на здійснення державних програм 

соціального захисту, додаткової дотації на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров’я 

облдержадміністрації  

 

 

прийняття проекту 

закону про Державний 

бюджет України 

   2.16. Надання виконавчими органами селища Шевченко та 

міста Родинське пропозицій щодо показників проектів 

відповідних бюджетів 

Фінансове управління 

міської ради 

У терміни, встановлені 

фінансовим управлінням 

міської ради 

   2.17. Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу 

складання проекту міського бюджету (проведення засідань 

громадських рад, громадських слухань, консультацій з 

громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, 

вивчення громадських думок) 

Міська рада 

 

Фінансове управління 

міської ради 

 

Головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

В процесі складання 

проекту міського 

бюджету 

   2.18. Підготовка проекту рішення міської ради про міський  

бюджет з додатками згідно з типовою формою, затвердженою 

відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, передбачених 

статтею 76 Бюджетного кодексу України, та його подання 

виконавчому комітету міської ради  

Фінансове управління 

міської ради 

Перед розглядом проекту 

рішення про міський 

бюджет на сесії міської 

ради 

   2.19. Схвалення проекту рішення міської ради про міський 

бюджет  

Виконавчий комітет 

міської ради 

Листопад - грудень 

   2.20. Направлення схваленого проекту рішення міської ради 

про міський бюджет до міської ради 

Виконавчий комітет 

міської ради 

Листопад - грудень 

   2.21. Оприлюднення проекту рішення міської ради про міський 

бюджет, схваленого виконавчим комітетом міської ради 

Фінансове управління 

міської ради 

Не пізніше ніж за 20 

робочих днів до дати 

розгляду 

   2.22. Доопрацювання проекту рішення міської ради про 

міський бюджет з урахуванням показників обсягів 

міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного 

бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому 

читанні 

Фінансове управління 

міської ради 

Після доведення 

уточнених показників 

   2.23. Супровід розгляду проекту рішення про бюджет у міській 

раді 

Представники міської 

ради, фінансового 

управління міської 

В процесі складання, 

розгляду, схвалення 

проекту міського 



ради, головних 

розпорядників 

бюджетних коштів 

бюджету 

   2.24. Затвердження міського бюджету 

 

  Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною 

Радою України не прийнято закон про Державний бюджет 

України, міською радою, при затвердженні міського бюджету, 

враховуються обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у 

проекті закону про Державний бюджет України на плановий 

бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до 

Верховної Ради України 

 

  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 

Міська рада 

До 25 грудня року, що 

передує планову 

   2.25. Оприлюднення рішення міської ради про міський бюджет 

на плановий рік в регіональній газеті «Маяк» 

Фінансове управління 

міської ради 

Не пізніше ніж  через 10 

днів з дня його 

прийняття 

  ІІІ. Організація 

виконання міського 

бюджету, внесення змін до 

міського бюджету 

   

   3.1. Погодження мережі розпорядника коштів міського 

бюджету (реєстру змін до мережі) та подання до УДКСУ у        

м. Покровську Донецької області 

Фінансове управління 

міської ради 

 

Розпорядники 

бюджетних коштів 

Головний розпорядник 

бюджетних коштів – не 

пізніше ніж за 15 днів до 

початку бюджетного 

періоду 

 

Розпорядник бюджетних 

коштів нижчого рівня  - 

не пізніше ніж за 10 днів 

до початку бюджетного 

періоду 



   3.2. Приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у 

відповідність до закону про державний бюджет (якщо до 1 

грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України 

не прийнято закон про державний бюджет) 

Фінансове управління 

міської ради 

 

Міська рада 

Відповідно до плану 

засідань міської ради 

   3.3. Затвердження та направлення до УДКСУ у м. Покровську 

Донецької області тимчасового розпису бюджету (до 

затвердження розпису бюджету). 

  Доведення до головних розпорядників витягів із тимчасового 

розпису  

Фінансове управління 

міської ради 

 

До 30 грудня 

відповідного бюджетного 

періоду 

 

 

   3.4. Доведення до фінансового управління міської ради   

показників міжбюджетних трансфертів згідно із затвердженим 

розписом державного бюджету 

УДКСУ у м. 

Покровську 

Донецької області  

Після затвердження 

розпису державного 

бюджету 

   3.5. Доведення до головних розпорядників лімітних довідок 

про бюджетні асигнування 

Фінансове управління 

міської ради 

 

У двотижневий строк з 

дня прийняття рішення 

міської ради про міський 

бюджет 

   3.6. Подання фінансовому управлінню міської ради уточнених 

проектів зведених кошторисів та інших бюджетних документів, 

передбачених  пунктом 30 Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основні вимоги до виконання кошторисів 

бюджетних установ, затвердженого постановою Уряду від 

28.02.2002 № 228 

Головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

Після одержання 

лімітних довідок 

   3.7. Затвердження розпису міського бюджету. Подання 

розпису до УДКСУ в Донецькій області у м. Покровську 

Фінансове управління 

міської ради 

У місячний термін з дня 

прийняття рішення про 

міський бюджет 

   3.8.  Доведення до головних розпорядників коштів витягів із 

розпису міського бюджету 

Фінансове управління 

міської ради 

У місячний термін з дня 

прийняття рішення про 

міський бюджет 

   3.9. Проведення перевірки рішень місцевих рад по бюджетах 

нижчого рівня  щодо дотримання бюджетного законодавства під 

час затвердження місцевих бюджетів 

Фінансове управління 

міської ради 

У терміни, встановлені 

законодавством 

   3.10. Підготовка розпоряджень про виділення коштів 

загального/спеціального фонду міського бюджету 

Фінансове управління 

міської ради 

За необхідністю 

   3.11. Подання розпорядниками бюджетних коштів заявок на 

виділення коштів відповідно до зареєстрованих бюджетних 

Розпорядники 

бюджетних коштів 

Відповідно до 

помісячного розпису 



зобов’язань асигнувань загального 

фонду бюджету 

 

Відповідно до 

помісячного розпису 

спеціального фонду 

міського бюджету та у 

межах фактичних 

надходжень до 

спеціального фонду 

міського бюджету 

   3.12. Затвердження за погодженням з фінансовим управлінням 

міської ради паспортів бюджетних програм 

Фінансове управління 

міської ради 

 

Головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

Протягом 45 днів з дня 

набрання чинності 

рішення про бюджет 

   3.13. Зведення планових показників міського бюджету у 

грошовому виразі та планів по мережі, штатах і контингентах 

бюджетних установ 

Фінансове управління 

міської ради 

У терміни, встановлені 

Департаментом фінансів 

облдержадміністрації 

   3.14. Подання фінансовому управлінню міської ради 

узагальнених результатів аналізу ефективності бюджетних 

програм 

Головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

Протягом 30 днів після 

складання звіту про 

виконання паспорту 

бюджетної програми 

   3.15. Перевірка правильності складання і затвердження 

кошторисів та планів використання коштів установами і 

організаціями, які фінансуються з міського бюджету 

Фінансове управління 

міської ради 

Після прийняття міського 

бюджету 

   3.16. Внесення змін до рішення міської ради про міський 

бюджет (з урахуванням вимог статті 78 Бюджетного кодексу 

України) 

Фінансове управління 

міської ради 

Протягом бюджетного 

періоду у випадках та 

порядку, встановлених 

бюджетним 

законодавством 
   3.17. Внесення змін до розпису міського бюджету  Фінансове управління 

міської ради 

   3.18. Подання квартального звіту про виконання міського 

бюджету до міської ради 

Фінансове управління 

міської ради 

У терміни, встановлені 

законодавством 

   3.19. Забезпечення загальної організації та управління Фінансове управління На кожній стадії 



виконанням міського бюджету, координації діяльності 

учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету  

міської ради бюджетного процесу 

 

   3.20. Забезпечення казначейського обслуговування бюджетних 

коштів на основі ведення єдиного казначейського рахунку, 

відкритого у Національному банку України 

УДКСУ у м. 

Покровську  

Донецької області 

На кожній стадії 

бюджетного процесу 

   3.21. Забезпечення обслуговування бюджетних коштів в 

частині бюджету розвитку 

Фінансове управління 

міської ради 

На кожній стадії 

бюджетного процесу 

   3.22. Забезпечення відповідності розпису міського бюджету 

встановленим бюджетним призначенням 

УДКСУ у м. 

Покровську 

Донецької області 

На кожній стадії 

бюджетного процесу 

   3.23. Забезпечення своєчасного та в повному обсязі 

надходження до міського бюджету податків і зборів 

(обов’язкових платежів) та інших надходжень 

Фінансове управління 

міської ради спільно з 

органами, що 

контролюють 

справляння 

надходжень бюджету 

На кожній стадії 

бюджетного процесу 

   3.24. Забезпечення виконання міського бюджету за видатками  

та кредитуванням: 

  - встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам 

бюджетних коштів на основі та в межах затвердженого розпису 

бюджету; 

  - затвердження кошторисів, паспортів бюджетних програм, а 

також порядків використання бюджетних коштів; 

  - взяття бюджетних зобов'язань; 

  - отримання товарів, робіт і послуг; 

  - здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних 

зобов'язань; 

  - використання товарів, робіт і послуг для виконання завдань 

бюджетних програм; 

  - повернення кредитів до бюджету (щодо кредитування 

бюджету) 

Фінансове управління 

міської ради 

 

Розпорядники та 

одержувачі 

бюджетних коштів 

 

УДКСУ у м. 

Покровську 

Донецької області 

На кожній стадії 

бюджетного процесу 

 

   3.25. Здійснення прогнозування та аналізу доходів міського 

бюджету 

Фінансове управління 

міської ради  

 

Органи ДФС  

На кожній стадії 

бюджетного процесу 



   3.26. Інформування громадськості з питань використання 

коштів бюджету та її участь у бюджетному процесі із 

застосуванням відповідних механізмів (проведення засідань 

громадських рад, проведення громадських слухань, 

консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, 

дискусій, вивчення громадських думок) 

Міська рада  

 

Суб’єкт - ініціатор 

 

Фінансове управління 

міської ради 

 

Головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

На кожній стадії 

бюджетного процесу 

   3.27. Оприлюднення інформації з додержанням вимог законів 

України «Про доступ до публічної інформації» та «Про 

відкритість використання публічних коштів», зокрема: 

   -  інформацію про виконання міського бюджету 

Учасники 

бюджетного процесу 

Не пізніше 1 березня 

року, що настає за 

звітним 

  VІ. Підготовка та 

розгляд звіту  про 

виконання бюджету  

   

   4.1. Визначення та доведення до головних розпорядників 

коштів міського бюджету графіків подання зведеної річної 

звітності та консолідованої фінансової звітності  

УДКСУ у м. 

Покровську 

Донецької області  

Після доведення графіку 

УДКСУ  

   4.2. Доведення до фінансового управління міської ради графіка 

надання річної звітності про виконання міського бюджету 

УДКСУ у м. 

Покровську 

Донецької області 

Після доведення графіку 

УДКСУ  

   4.3. Підготовка та подання фінансовому управлінню міської 

ради річної звітності про виконання міського бюджету 

УДКСУ у м. 

Покровську 

Донецької області 

У терміни, встановлені 

законодавством 

   4.4. Подання фінансовому управлінню міської ради звітів про 

виконання паспортів бюджетних програм 

Головні 

розпорядники коштів 

У терміни, визначені  для 

подання зведеної річної 

фінансової та бюджетної 

звітності  

   4.5. Підготовка пояснювальної записки та інших матеріалів до 

річного звіту про виконання міського бюджету 

Фінансове управління 

міської ради 
У терміни, встановлені 

Департаментом фінансів 

облдержадміністрації 

 

   4.6. Підготовка пояснювальної записки та інших матеріалів до 

річного звіту про виконання місцевих бюджетів нижчого рівня  

(м.Родинське, сел.Шевченко) 

Родинська міська 

рада 

Шевченківська 



селищна рада 

   4.7. Підготовка річного звіту по мережі, штатах і контингентах  Фінансове управління 

міської ради 

   4.8. Зведення річного звіту по мережі, штатах і контингентах 

бюджетів нижчого рівня  (м.Родинське, сел.Шевченко) 

Родинська міська 

рада 

Шевченківська 

селищна рада 

   4.9. Подання річного звіту про виконання міського бюджету, 

річного звіту по мережі, штатах і контингентах та 

пояснювальної записки Департаменту фінансів 

облдержадміністрації 

Фінансове управління 

міської ради 

   4.10.  Опублікування інформації про: 

   - виконання міського бюджету за підсумками року; 

   - час і місце публічного представлення такої інформації 

Фінансове управління 

міської ради 

Разом з інформацією  про 

виконання міського 

бюджету 

   4.11. Подання річного звіту про виконання міського бюджету 

до міської ради 

Фінансове управління 

міської ради 

 

Виконавчий комітет 

міської ради 

У двомісячний строк 

після завершення 

відповідного бюджетного 

періоду 

   4.12. Публічне представлення інформації про виконання 

міського бюджету за підсумками року 

Фінансове управління 

міської ради 

до 20 березня року, що 

настає за звітним 

   4.13. Прийняття міською радою рішення щодо річного звіту 

про виконання міського бюджету  

Міська рада У термін, встановлений 

законодавством 

   4.14. Оприлюднення рішення міської ради щодо річного звіту 

про виконання міського бюджету 

Фінансове управління 

міської ради 

У термін, встановлений 

законодавством 

   4.15. Опублікування інформації: 

 

  - про цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, 

формування та/або реалізацію якої забезпечує головний 

розпорядник бюджетних коштів, та показники їх досягнення в 

межах бюджетних програм за звітний період 

 

   - паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний 

період 

 

Головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

 

 

до 15 березня року, що 

настає за звітним 

 

 

 

протягом трьох робочих 

днів з дня їх 

затвердження 



 

  - звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний 

період 

 

 

 - звіти про хід реалізації державних інвестиційних проектів 

 

 

 

  - результати оцінки ефективності  бюджетних програм 

 

протягом трьох робочих 

днів після подання річної 

бюджетної звітності 

 

до 20 числа місяця, 

наступного за звітним 

періодом 

 

у двотижневий строк 

після подання річної 

бюджетної звітності 

 V. Контроль за 

дотриманням бюджетного 

законодавства 

   

   5.1. Одержання від центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, підприємств, установ та організацій, банків та інших 

фінансових установ усіх форм власності пояснення, матеріали 

та інформацію з питань, що виникають під час складання, 

розгляду, затвердження і виконання бюджету та звітування про 

нього 

Учасники 

бюджетного процесу 

На кожній стадії 

бюджетного процесу 

 

 

  5.2. Ведення бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат 

міського бюджету 

УДКСУ у м. 

Покровську  

Донецької області 

На кожній стадії 

бюджетного процесу 

   5.3. Забезпечення відповідності кошторисів розпорядників 

бюджетних коштів показникам розпису бюджету 

   5.4. Забезпечення відповідності  взятих бюджетних зобов’язань 

розпорядниками бюджетних коштів відповідним бюджетним 

асигнуванням, паспорту бюджетної програми 

   5.5. Забезпечення відповідності платежів взятим бюджетним 

зобов’язанням та відповідним бюджетним асигнуванням 

   5.6. Забезпечення відповідності бюджетних повноважень при 

зарахуванні надходжень бюджету 

   5.7. Забезпечення виконання рішення про міський бюджет Міська рада На кожній стадії 

бюджетного процесу 

   5.8. Інформування громадськості з питань складання, розгляду,   



затвердження, виконання бюджету, а також контролю за його 

виконанням шляхом проведення: 

-   - публічного громадського обговорення ( конференції, форуми, 

громадські слухання, збори, зустрічі) 

  - електронних консультацій з громадськістю 

  - вивчення громадської думки (проведення моніторингу 

коментарів, відгуків, інтерв’ю, інших матеріалів у друкованих 

та електронних засобах масової інформації; опрацювання та 

узагальнення встановлених у зверненнях громадян пропозицій 

та зауважень) 

   5.9. Забезпечення доступу громадськості до усіх інформаційно 

– довідкових матеріалів стосовно міського бюджету, 

можливості отримання  відповідей на запитувану інформацію 

Міська рада 

Відділи та управління 

міської ради 

На кожній стадії 

бюджетного процесу 

 

 

* Положення розділу «Складання та схвалення прогнозу міського бюджету» застосовується з 1 січня 2020 року 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління               Ю. Порецька  

 


