
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г Про затвсрджеllНЯ у Ilовій редакції Бlоджетного І 
рсглаМСllТУ Броварської міської раДІ' 

KIfїBCLICOЇ області V скликання 

Згідно зі сталями 25, б 1 Закону України "Про місцеве самоврядуванНJI 
в Україні", сталями 75-81 Бюджетного кодексу України, Броварська міська 
рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити у новій редакції Бюджетний регламент Броварської 

міської ради Київської області V скликання (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішеННJI Броварської 
міської ради від 24.04.2003 р. N2218-12-24. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 
Ісомісію з питань соціально-економічного та культурного розвитку, 
бюджету, фінансів і цін. 
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Додаток 
до рimеНИJI Броварської 
міської ради V СІОІИКaНИJI 
Biд.JI ~ 2006 р. 
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БlоджеТНJIЙ регламент 
Броварської міської ради КІІЇВСЬКОЇ області V CICJIHKaHНJI 

Статти 1. ЗаГ8JIьні положенни. 
1.1. Бюджетний регламент Броварської міської ради Київської області 

V скликання (надалі Регламент) регулює взаємовідносини Броварської 
міської ради V скликання (надалі ради), депутатів ради, постійних комісій з 
виконавчим комітетом ради, міським фінансовим упрaвnіНШІМ, головними 
РОЗПОРJlДн~ками коштів, розпорядниками коштів та визначає організаційно
процеДУРНІ питання щодо складання, розгляду, затверджеНВJI, виконання та 

звітності бюджету міста Бровари (надалі міста). 
1.2. Регламент є нормативним актом, розробленим відповідно до 

Конституції України, Бюджетного кодексу Украіни, Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», інших законодавчих актів, JПCЇ 
визначають механізм формування та використання фінансових ресурсів для 
забезпечення завдань і функцій, що здійснюються органами місцевого 
самоврядуванНJI протягом бюджетного періоду. 

1.3. Втручання державних органів у процес складання, 
затверджеННJI і виконання бюджету міста не допускається, за ВИНJIТком 
вип~в,передбаченихзаконодавством. 

1.4. Мінімальні розміри бюджету міста визначаються на основі 
нормативів бюджетної забезпеченості на одного жителя міста з 
урахуванням економічного, соціального, природного та екологічного стану. 

1.5. Доходи бюджету міста формуються за рахунок власних, 
визначених законом, джерел та закріплених у встановленому законом 
порядку загальнодержавних податків, зборів та іиmиx обов'JlЗКОВИХ 

платежів. 
Бюджет міста складається з загального та спеціального фондів. Складовою 
частиною спеціального фонду є бюджет розвитку. НадходжеlШJl до 
бюджету РОЗВИТКУ вКJПQчають: 

-КОПІТИ від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній 
власності., в тому числі від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення; ... 

_ nwеНИJI дивідендів, нарахованих на aкцu господарських 
ивдхо""",&.. .. . .. • .. 

_ товаРИСТВ,ЩО Є У влаСНОСТІ В~ОВ1ДальНОl теРИ:ОРl~НОl ~омади; 
_ кошти від повернеВВJI ПОЗИК,m надавалися з ВІДПОВІДНОГО юджету 
_ та відсотки ,сплачені за КОРИСТУВання ними; 

І 



- коІПТИ,JIКЇ передаються з іншої частини місцевого бюджету та 
- рішеННJI відповідної ради; 
- запо~~еННJI,здійснені у ПОРЯДКУ,визначеному Бюджетним кодексом 
- УкраІНИ; 

- субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів. 
1.6. Доходи, додатково одержані в процесі виконання бюджету 

міста, суми перевищення доходів над видатками, що утворилися в результаті 
збільшення надходжень до бюджету чи економії у видатках, вилучеmпo 
не підлягають, крім випадків, передбачених законом. РішеННJI про 
використання таких коштів приймається радою. 

1.7. Рішення органів державної влади, які призводять до 
додаткових видатків ради, обов'язково супроводжуються передачею їм 
необхідних фінансових ресурсів. 

Вказані рішення виконуються радою в межах переданих їм фінансових 
ресурсів. Витрати, що виникли внаслідок рішень органів державної влади 
і попередньо не забезпечені відповідними фінансовими ресурсами, 
компенсуються державою. 

етапи 2. Бюджетна інформація 
2.1. Рада, постійні комісії та депyraти ради мають право вимагати від 

виконавчого комітету ради інформацію про планування, СЮІадання, 
виконання та по звіту бюджету в будь-який час, відповідно до термінів та у 
формі, визначеній законодавством, цим регламентом чи рішеННJIМ ради. 

22 Бюджетна інформація подається у формі: 
-рішеННJI ради про бюджет з усіма додатками; 
-пояснювальна записка до бюджету; 
-інформацію ДJIJI ЗМІ про бюджет; 
-звіти про виконання бюджету (квартальні, річний); 
2.3. Інша інформація по бюджету подається відповідно до окремого рі-

шеННJI ради. 

Стапи 3. Бюджетний ЦИКJI 

3.І.Бюджетний цикл визначається з моменту початку підготовки 
бюджету до прИЙНJ1Тfя рішеНWI по звіту про його викон8ВНJI. 

Стаnи 4. Основні напрямки бюджетної ПОJIітики (бюджетна резо-

JIЮція) .. . .. б .. 
4.І.Основні напрямки бюджетнО1 поmтики на наступиии юджетнии пе-

ріод визначаються окремим рішеНWIМ міської ради, пе приймається не пізніше 
І BepeCНJI року, що передує. 

4.2.0сновНИМИ напрJlМЮ1МИ в~начаються: 
_ пріоритетні напрямки видаТКІВ; 
_ об'єкти вкладеНWI кошriв бюджету розвитку; 
_ міжбюджетні відносини з iвmимИ органами самоврядування та держави. 



Стапи 5. Основні етаПl1 складанни проекту бюджету міста. 
. 5.1. Виконавчий комітет ради затверджує календарний план заходів 

з ПІДГОТОВКИ проекту бюджету міста на відповідний період в термін до 1 
березня. 

5.2. Фінансове управління у термін до І жовтня поточного рок готує: 
а) розрахунок втрат доходів місцевого бюджету, внаслідок наданих 

державою податкових пільг; 

б) аналіз наданих радою пільг, визначення В'Ірат у результаті їх надання 
за минулий рік та перелік підприємств та організацій, які звернулись з 
поданням про надання пільг на наступний рік, з ypax:yвaннJIМ втрат 
доходів в результаті Їх надання; 

в) прогноз показників бюджету міста за основними видами 
доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди з 
урахуванням пунктів а) і б); 

5.2.2. розглядає та аналізує розрахункові показники по доходах 
та видатках та міжбюджетниі трансферти, доведені Міністерством 
фінансів України; 

5.2.3. здійснює прогноз доходів та видатків бюджету міста на 
наступний рік; 

5.3. Управління економіки ради у термін до 1 жовтня поточного року 
надає до фінансового управління ради перелік інвестиційних програм, 

програму соціально економічного розвитку міста на наступний бюджетний 
період та прогноз на наступні три бюджетні періоди. 

5.4. ПіCЛJI передачі проекту бюджету з фінансового управління до 
міськвиконкому і до представлення проекту бюджету на розгЛJIД ради 
пропозиції до проекту бюджету подаються до міськвиконкому лише щодо 
текстової частини, при умові, що вони не порушують баланс бюджету. 

Стапи 6. Граничні обсиги 
6.1. Не пізніше, JIК через два 'J.'ИЖНЇ ПЇCJIJI внeceВНJI проепу Закову Украіни 

"Про Державний бюджет Украіни" фінансове упрaвпiвнJI доводить до відома 
головних розпорядників кошriв граничні оБCJIГИ бюджетних призначень та 
інcnpукцію по їх складamпo. 

6.2. ПРОТJП'ом двох тижнів головні розпорядники подають до 
фінансового управління бюджетні запити. 

Стапи 7. Бюджеті запити 
7.1. Бюджетний запит подається виключно головними розпорядникам 

коштів по формі та в терміни, визначені законодавств~м та цим ~егл~ентом. 
Бюджетні запити не можуть подаватись стороllН1МИ оргашзац1ЯМИ чи 

фізичними особами. 
7.2. Головні розпорядники бюджетних. коштів організовують 

розроблення бюджетних запитів ДЛJI подання. фІНансовому ~авліиню у 
ТИЖНевий термін та у порядкУ, встан~влен.ому фІНансовим управлІННЯМ. 

7.З.Бюджетний запит повинен В1ДІІОВlдати таким вимогам: 



-чітко визначена мета; 
- відповідність існуючій нормативній базі; 
- обrpунтування запропонованих нововведень; 
- пояснеННJI відхилень від граничних обсягів. 
7.4. Головні розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність 

за своєчасність, достовірність та зміст бюджетних запитів згідно 
чинного законодавства. 

7.5. Фінансове управління разом з постійної комісією з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку бюджету, фінансів та цін 
ради проводить у двотижневий термін аналіз бюджетних запитів, наданих 

головними розпорядниками бюджетних коштів та надає висновки щодо 

доцільності включення бюджетного запиту до пропозицій проекту 
міста. 

7.б.Фінансове управління розглядає бюджетні запити та зводить їх в 
таблицю відповідно до функціональної класифікації видатків. 

Стапя 8. Вирішення спірних питань 

8.1. Фінансове управління та головні розпорядники шукають 
компромісу при обговоренні бюджетних запитів. У випадку, якщо не 
досягнуто згоди, рішення приймається міським головою чи за його 
доручеННJIМ заступником міського голови згідно розподілу обов'язків. 

Стаnи 9. Депyrатські запити 
9.1. Депутатські запити беруться до виконання тільки при умові 

виділеННJI відповідних коштів з бю,цже'ІУ міста. 

Стапи 10. Проект бюджету міста. 
10.1. Проект бюджету готується і розгтщається на засіданні виконавчим 

комітетом ради. При цьому здійснюється балансувaнвJI бюджету по доходах та 
видатках відповідно до вимог законодавства. 

10.2. У рішенні виконавчого комітету ради про бюджет міста 

визначаються: 

10.2.1. загальна сума доходів і видатків (з розподілом на загальний та 
спеціальний фонди), а також з розподілом видатків на поточні і капітальні; 

10.2.2.граничниЙ обсяг річного деф.іци.ту. бюджету ~озвитку 
міста в наступному бюджетному пеР10Д1 1 боргу М1сцевого 
самоврядуванНJl на кінець наступного бюджетного періоду. 

10.2.3. бюджетні призначеННJI головним розпорядникам коштів 

за бюджетною класифікацією; . . 
10.2.4. доходи бюджету за бюджетною клаСИфіКац1ЄЮ; 
10.2.5. бюджетні призначеННJI міжбюджетних. трансфертів; 
10.2.6. перелік захищених статей бюджету Міста.. . 
10.3. Після затверджевни проекту бюджету на зас1Дaнm виконавчого 

комітету ради, він подаєrься на розгляд ради. 



Craтrи 11. РОЗГJIВД та затвердженВR бюджету міста сесіЄIО радll 

11.1. Проект бюджету подається на РОЗГJUIД депутатів та постійних комі-
сій не пізніше двох тижнів до розгляду його на сесійному засіданні ради. 

11.2. Разом з проектом подаються: 

1) пояснювальна записка до проекту рішеННJI, па ПОВИlШа містити: 
а) інформація про соціально-економічний стан міста і прогноз її 

розвитку на наступний бюджетний період, які покладено в основу 
проекту місцевого бюджету; 

б) оцінка надходжень доходів з ypaxyвaнНJIM втрат доходів у 
результаті наданих радою податкових пільг; 

в) поясненНJI до основних положень проекту рішеННJI про місцевий 
бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків щодо функцій 
та програм. Обгрунтування включають бюджетні показники за попередній, 
поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків 
бюджету; 

г) інформація щодо погашення боргу, обсягів та умов запозичень; 
2) прогноз показників бюджету за основними видами доходів, 

видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди; 
3) показники видатків, необхідні на наступні бюджетні періоди ДJIJI 

завершенНJI проектів, що враховані в бюджеті, за умови, якщо реалізація 
проекту триває більше одного бюджетного періоду; 

4) перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період 

та на наступні три бюджетні періоди; 
5) інформація про хід виконання бюджету у поточному 

бюджетному періоді; 
6) пояснеlUlJl головних розпорядників бюджетних коштів до 

проекту бюджету подаються до фінансового управлівшІ. 
7) інші матеріали, обсяг і форму вих визначає виконавчий комітет 

ради. 

11.3. Сесійне засідання ради, на якому rшанується РОЗГJUlДати бюджет 
призначається не пізніше двох тижнів після прийнятrя Закову України "Про 
Державний бюджет України на насТУПНИЙ рік". 

11.4. Всі пропозиції про зміни та доповнення до проекту бюджету ...... . ... . . 
подаються до ПОСТ1ИНОl KOМICn з питань СОЦІально-еконоМІЧНОГО та 

культурного розвитку, бюджету, фінав~ів і цін , яка їх узагальшоє та приймає 
рїшеНВJI про ВЮПQчеlUlJl їх до проекту ЗМ1Н та доповнень до бюджету. 

11.5. Всі зміни та доповнення, що не стосуються текстової частини 
бюджету ПОВИlUlі бути збалансовані, ::обто у. випадку збільmеШIJI видатків по 
одній статті потрібно вказувати, по JIК1И cTaтn видатки зменшуються. 

11.6. Пропозиції до доходної частини бю~е;У можуть прийматися лише 
в частині неподатковИХ надходжень чи ЗМ1Нl ставок по податках та 



п~рев~онанні доходної частини бюджету, які можуть реrymoватись радою 
В1ДПОВ1ДНО дО законодавства. 

11.7. Якщо бюджетом передбачається цілісна закінчена програма, 
повинні бути чітко визначені мета, критерії оцінки дocJlГНeННJI поставленої 
мети та якості виконанНJI програми. Видатки на виконaнНJI цілісної 
про~ами не можуть бути зменшені. Програма може бути проголосована 
ПОВНІСТЮ чи ЗНJlТa З розгmщy. 

11.8. Якщо проrpаму можна розбити на декілька частин, повинні бути 
вказані ознаки поділу на ці частини, наприклад, критерії відбору користувачів з 
проrpами чи розбитrя по роках. 

11.9. На ІШенарному засіданні ради доповідає по проекту бюджету голо
ва, або, за ЙОГО дорученНJlМ, заступник згідно з розподілом обов'язків чи 
начальник фінансового управлінНJI. Зі співдоповідцю виступає голова 
постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів і цін ради. 

11.10. Окремо голосуються поправки до статей бюджету. ЗаБОРОНJIЄТЬСJl 
голосувaнНJI по поправках, які не були розгJIJIНYТi постійної комісією з питань 
соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін 
ради. Якщо виникає потреба розглянути поправку, яка не могла бути 
рОЗГЛJIНYТа постійної комісію з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін ради, в засіданні сесії 
оголошується перерва, під час якої комісія з питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін ради розглядає поправку та 
приймає щодо неї рішенНJI. 

11.11.Після затверджеННJI всіх статей та поправок бюджет голосується 
в цілому. 

11.12. Бюджет міста затверджуються рішеННJIМ ради не пізніше ніж у 
двох тижневий термін після офіційного опублікувaннJI закону про 
Державний бюджет України. 

Статrи 12. Зміст і форма бюджету міста. 
12.1. Бюджет подається в текстовій та цифровій частинах. 
12.2. Першим пунктом рішеННJI про бюджет затверджується обсяг 

доходів бюджету по загальному та спеціальному фонду. Другим пунктом 
бюджету затверджується обсяг вида~ окремо по загальному та 
спеціальному фондів. Іншими пунктами рtшеННJI про бюджет визначаєтьCJI 
процедурні питання викон~ бюджету, взаємовідносини з іmпими 
суб'єктами бюджетних правовІДНОСИН та затверджуються додатки до 

рішеННJI,JIКЇ є його невід"ємною частиною. 
12.3. Якщо бюджетом передбачаєrься дефіцит, окремою статrею 

рішеННJI про бюджет визначаІОТЬCJI джерела покритrя дефіциту та інвестиційні 
проекти, які пропонується фінансувати за рахунок залучеННJI зовнішніх фінаи 



п~рев~конанні доходної частини бюджету, sпd можуть регуmoватись радою 
В1ДПОВІДНО до законодавства. 

11.7. Якщо бюджетом передбачається цілісна закінчена програма, 
повинні бyrи чітко визначені мета, критерії оцінки дocJlГНeННJI поставленої 
мети та якості виконання програми. Видатки на виконaннJI цілісної 
програми не можуть бyrи зменшені. Програма може бyrи проголосована 
повністю чи ЗНJlТa з розгmщy. 

11.8. Якщо програму можна розбити на декілька частин, повинні бyrи 
вказані ознаки поділу на ці частини, наприклад, критерії відбору користувачів з 
програми чи розби1їЯ по роках. 

11.9. На пленарному засіданні ради доповідає по проекту бюджету голо
ва, або, за його дорученням, заступник згідно з розподілом обов'язків чи 
начальник фінансового управління. Зі співдоповіддю виступає голова 
постійної комісії з питань соціально-економічного та культурного 
розвитку, бюджету, фінансів і цін ради. 

11.10. Окремо голосуються поправки до статей бюджету. Забороняється 
голосув8.ННJI по поправках, які не були розглянyrі постійної комісією з питань 

соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін 
ради. Якщо виникає потреба розгмнути поправку, яка не могла бyrи 

розгмнyrа постійної комісію з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін ради, в засіданні сесії 
оголошується перерва, під час якої KOмicїJI з питань соціально-економічного 
та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін ради розглядає поправку та 

приймає щодо неї рішення. 
11.11.ШсЛJI затвердження всіх статей та поправок бюджет голосується . 

вцшому. 

11.12. Бюджет міста затверджуються рішенням ради не пізніше ніж у 
двохтижневий термін пісЛJI офіційного опублікуванп закону про 
Державний бюджет Украіни. 

Ста1ТJl12. Зміст і форма бюджету міста. 
12.1. Бюджет подаєrься в текстовій та цифровій частинах. 
12.2. Першим пунктом рішеННJI про бюджет затверджується обсяг 

доходів бюджету по загальному та спеціальному фонду. Другим пунктом 
бюджету затверджується обсяг вида~ окремо по загальному та 
спеціальному фондів. Ішпими пунктами Р1ПІеВНJI про бюджет визначаєтьCJI 
процедурні ПИТВННJI викон~ БІОДЖету, взаємовідносини з іншими 
суб'єктами бюджетних правОВІДНосин та затверджуються додатки до 

рішення які є його невід"ємною частиною. 
12.3. Якщо бюджетом передбачається дефіцит, окремою статrею 

рішеННJI про бюджет визначаються джерела покритrя дефіциту та інвестиційні 
проекти, які пропонуєтьCJI фінансувати за рахунок залучеННJI зовнішніх фінан 



сових ресурсів. 

12.4. Якщо іншого не передбачено нормативними документами, 
бю~~ затверджуєrься в розрізі фушщіональної класифікації по доходах в 
рОЗрІЗІ бюджетної класифікації доходів, во видатках - за фушщіональною 
структурою та по головним розпорJlДНИКам кошriв. При цьому 

затверджуються видатки по кодах економічної класифікації 111 О, 
1120,1160,2000 (оплата праці та нарахування, оплата комунальних послуг та 
енергоносії ,капітальні видатки). 

12.5. Окремим додатком, відповідно до програм, затверджуєrься перелік 
головних розпорядників коштів та бюджетні призначенни ДЛJI них по бюджету 
розвитку. 

етапи 13. Захищені стаni бюджету міста. 
13.1. В рішенні про бюджет затверджуєrься перелік захищених статей 

видатків зaraльного фонду бюджету міста відповідно до Закону Украіни" Про 
Державний бюджет Украіни". 

Стапи 14. Багаторічний план К8піталОВКJlsдень 
14.1. Одночасно з бюджетом може розглядатися та затверджуватися 

багаторічний план капіталовкладень. 
14.2. Багаторічний план капіталовкладень є основою ДЛJI проекту 

щорічного бюджету розвитку. 
14.3. ІІлан капіталовкладень формуєrься на термін чотирьох років 

відповідно до плану економічного розвитку міста. Якщо планом 
капіталовкладень щодо деяких проектів плануєrься залучеВНJI позик, план 
повинен передбачати інформацію по фінансувашпо цього проекту на весь 
період його здійсненни та поверненни основних сум заборгованості. 

14.5. ІІлан капіталовкладень повинен містити такі дані: 
-конкретні проекти капіталовкладень з обсягами коштів, які вкладались 

в них в попередні роки; 
-обсиги кошriв, які пропонуються вкладати в проекти через чотири роки; 
-уточнення обсягів коштів по змінах по фінансуванню проектів, які в 

попередні роки вже були включені в план капіталовкладень; 
_ пропозиції щодо доходів, що спрямовуються на бюджет розвитку; 
_ пропозиції щодо залученни зовнішніх джерел фінансування проектів; 
_ розрахунки додаткового поточного утрим8ННJI об'єктів, які вводиться в 

експлуатацію; 
-прогнозовані рівні інфmщії. 
14.6. Всі проекти в багаторічному плані капіталовкладень повинні 

розраховуватись з BPax:yв8ВНJIМ прогнозу інфmщii. 

Статrи 15. Внесении змін ДО бюджету міста. 
15.1. РЇІПеННJI про BHeCeНВJI змів до рішення про місцевий бюджет 

ухвamoється радою за поданням офіційного висновку ф.~ансового 
управління про перевиконання чи недовиконання ДОХОДН01 частини 



загального фонду місцевого бюджету. Факт перевиконaннJI доходної 
частини загального фонду місцевого бюджету визнається за підсумками 
першого півріЧЧJI та наступних звітних періодів поточного бюджетного 
періоду на підставі офіційних висновків фінансового управлінНJI за 
умови перевищенНJI доходів загального фонду місцевого бюджету (без 

урахуванни міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі місцевого 
бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт 
недоотриманНJI доходів загального фонду місцевого бюджету визнається на 
підставі офіційних висновків фінансового управліННJI за підсумками 
квартального звіту при недоотриманні доходів загального фонду 
місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на 
відповідний період, більше ніж на 15 відсотків. Фінансове управлінНJI 
вносить пропозиції на зменшенНJI дохідної частини бюджету. 

15.2. РішенНJI про внесення змін до рішенНJI про місцевий бюджет 
мають бути також ухвалені радою. 

1 5.З. Якщо виникає необхідність змінити призначеННJI по кодах 
функціональної класифікації між різними головними розпорядниками або в 
межах одного головного розпорядника, між захищеними статтями, між 

бюджетом розвитку та бюджетом поточних видатків, такі зміни 
затверджуються сесією ради. 

етаnя 16. Оприлюднення бюджетуміста. 
16.1. Бюджет повинен бути оприлюднений в деСJlТИденний термін 

пісЛJI його ПРИЙНJIТТJI на сесії. ОприmoднеНWI здійсшоється ШJIJlXОМ публікаціі 
в офіційних засобах масової інформації міської ради, що містить основні по
казники бюджету у формі, визначеній міськвиконкомом. При цьому 
обов'язково подається текстова частина бюджету та показники доходів в 
межах головних груп та видатків в межах кодів функціональної 

класифікації. 
16.2. Повний набір матеріалів по бюджету, що затверджується сесією 

ради повинен бути доступний для громадськості і може буш представлений ДJIJI 
ознайомлення на вимогу фізичних та юридичних осіб. При цьому за іх рахунок 
можуть буш зроблені копії бюджету. 

Craтrи 17. Розпис бюджету міста. 
17.1. В місJIЧНИЙ термін після затверджеШUI бюджету фінансовим 

• u • • •• 

управлінням складаєrься поМ1CJIЧНИИ розпис видаТКІВ та доходш в РОЗРІЗІ го-

ловних розпорядників коштів за всіма кодами функціональної та 
економічної ЮІасифікаціі за формою, визначеною нормативними актами 

уряду. 

17.2. Розпис бюджету міста повинен бути збалансованим по всіх 
місяцях. 

17.З.Розпис бюджету міста затверджуєrься начальником фінансового 

управління . 
17.4.Шсля затвердження розпису, фінансове управління подає його 



відцілеmпo Державного Казначейства м. Бровари, а до головних розпорядників 
доводить ВИТJIГИ із зазначених розписів,JIКЇ є підставою ДJIJI затверджеННJI в 
установленному порядку коmторисів,планів асигнувань загального фонду 
бюджety. 

17.5. Протягом ТИЖНJI ПЇCJUI отримaННJI витягу З розпису головні розпо
рядники копrriв доводить до розпорJIДIIИКЇВ копrriв нижчого рівня помісячні 
показники видатків. 

17.6. Зміни до бюджетного розпису вносяться керівником фінансового 
управління за обrpунтованим поданням головних розпорядників. 

17.7. Керівник фінансового управління протягом бюджетного 
періоду забезпечує відповідність розпису місцевого бюджety встановленим 
бюджетним призначенням. 

Стапи 18. ПЛанування закупівель 
18.1.Шсля затвердження кошторисів, головні розпорJIДВИКИ коштів в 

місячний термін складають плани закупівель та rpафік їх проведення. 
18.2. Планом проведення закупівель визначаєrься: 
-окремі закупівлі відповідно до кодів економічної класифікації; 
-виконавець, відповідальний за підготовку тендерної документації; 
-терміни проведення закупівель; 
-окремі лоти в рамках закупівель, якщо це можливо визначити на етапі 

планування закупівлі; . . 
-процедура проведеНWI закупІВЛІ; 
18.3. ПЛан проведення закупівель може передбачати інші умови. 

етапя 19. Громадські слухання 
19.1. Громадські слухання по бюджету міста проводиться не рідше 

одного разу на рік на етапі підготовки проекту бюджету не пізніше як за 
тиждень до винесеНIUI проекту на розгляд ради. 

19.2. За рішенням виконавчого комітету ради чи постійної комісії з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і 
цін ради можуть також проводитись rpомадські слухання з окремих питань, 
що стосуються бюджету. 

19.3. Процедури проведеНЮІ rpомадських слухань визначаються 

окремим рішенням ради. 

Cтa1ТJl20. Виконання бюджетУ міста. 
20.1. Стадіями виконання бюджету міста видатками визнаються: 

1) встановлення бюджетних асигнувань ро~порJIДНИlCам бюджетних 
коштів на основі затвердженого розпису бюджету М1ста; 

2) затве}>дження кошторисів розпорJJДНИКaМ бюджетних коштів; 
3) ВЗJ1ТIя бюджетних зобов'язань; 
4) отримання TOBapiв~ робіт та послуг; 
5) здійснення платеЖІВ; 



6) викорисТ8НIIJI товарів, робіт та послуг на викон8ВНJI 
бюджетних проrpам. 

20.2. Фінансове управліННJI ради здійснює організацію та упрaвлimut 
виконанНJI бюджету міста, координує діяльність учасників бюджетного 
процесу. 

20.3. Фінансове управліННJI ради у процесі виконaввJI місцевого 
бюджету за доходами здійснює аналіз та ПРОГНОЗУВamDI доходів 
бюджету міста. 

20.4. В процесі виконaвНJI бюджету фінансовим управлінням доводиться 
лімітні довідки, в яких визначається: 

- бюджетні призначенНJI та помісячний розподіл; 
-час дії асиrnyвання; 
-назва видатків за економічною класифікацією. 
20.5. Головний розпорядник коштів виділяє аСИГВУВamDI 

розпорядникам коштів нижчого рівня по встановленій формі в межах 
асигнувань, виділених для нього. 

20.6. Взятгя головним розпорядником чи розпорядником коштів 
бюджет них зобов'язань, не передбачених асиrnyваннями не допускається. 

20.7. Будь-які зобов'язання, взяті фізичними та юридичними 
особами за коштами місцевого бюджету без відповідних бюджетних 
призначень або ж з перевищенням повноважень, встановлених 
місцевим бюджетом, не вважаються бюджетними зобов'язаннями. 
Витрати місцевого бюджету на покритгя таких зобов'язань не можуть 

здійснюватися. 
20.8. Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято 

відповідне рішеВНJI про місцевий бюджет виконавчий комітет рад має 
право здійснювати витрати з бюджету лише на цілі, які визначені у 
рішевві про місцевий бюджет на попередній бюджетний період. При 
цьому щомісJIЧВi видатки не можуть перевищувати 1/12 обсягу видатків, 
визначених рішеННJIМ ради про бюджет на попередній бюджетний період, 
крім випадків, передбачених Бюджетним Кодексом. До прИЙНЯТТя рішеВВJI 
про місцевий бюджет на поточний бюджетний період провадити капітальні 
видатки забороняється. 

20.9. Казначейське обслуговуваввя бюджету міста здійснюється 
ВідділеВНJIМ Державного казначейства м.Бровари. 

ВіділеННJI Державного казначейство Украіни веде облік BC~ 
надходжень, що належать бюджету міста, та за поданням органіВ 
стягнеВНJI погодженим з фінансовим управлінням, здійснює повернеВВJI 
коштів ~o були помилково або надмірно зараховані до бюджету. 

20.10. Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи 
місцевого бюджету зараховуються безпосередньо на рахунок місцевого 
бюджету, відкритий в o~гaнax Де~жавно~ ~азначейства України. 
Податки, збори (обов'ЯЗКОВ1 платеЖ1) та 1НІП1 доходи визнаються 
зарахованими в доход місцевого бюджету з моменту зарахувaВНJI на рахунок 
місцевого бюджету, відкрИТИЙ в органах Державного казначейства України. 



20.11.ВідділеННJI Державного казначейства м.Бровари здійсшоє 
платежі за доручеННSIМИ розпорядників бюджетних коштів у разі: 

1) нивності відповідного бюджетного зоБОВ'JDaннJI ДJIJI платежу У 
бухгалтерському обліку; 

2) відповідності напрямів витрачaннJI бюджетних коштів 
бюджетним призначенням; 

З) нивності У розпорядників бюджетних коштів невикористаних 
бюджетних асигнувань. 

етапя 21. Контроль за виконанням місцевого бlоджету 

21.1. Контроль здійснення окремих поточних операцій здійсшоєrься 
уповноваженими особами за рішеННJIМ постійної комісії з питань соціально
економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів і цін ради. При 

цьому перевірка здійсшоється без вилучення документів. Фінансове 
управлінНJI та головні розпорядники коштів зобов'JDані надавати допомогу 
перевірJlЮЧИМ в оБСJIЗі, що не перевищує однієї години на день. Якщо існує 
потреба в більш глибокій перевірці, рішеННJIМ сесії міської ради створюється 
спеціальна KOMicїJI. ПовноваженНJI комісії визначаються рішеННJIМ про ії 

CТВOpeHНJI. 

Стаття 22. Ведення бухгалтерського обліку виконання місцевого 
бюджету 

22.1. Єдині правила бухгалтерського обліку всіх фінансових 
операцій, активів і фінансових зобов'язань держави визначаються 
Державним казначейством Украіни за погоджеННJIМ з Міністерством 
фінансів Украіни. 

22.2. Бухгалтерський облік усіх операцій щодо викон8.ННJI 
місцевого бюджету здійсшоють органи Державного казначейства 
Украіни. Цей облік повинен відображати всі активи та зобов'яз8ВНJI 

бюджету. 
22.3. Розпорядники бюджетних коштів ведуть бухгалтерський облік 

відповідно до правил, встановлених Державним казначейством Украіни. 
22.4. Усі надходжеИНJI до бюджету та витрати бюджету повинні 

заноситися на рахунки в хронологічному порядку відповідно до 
встановленої законодавством процедури. Всі бухгалтерські записи повинні 
підтверджуватися документально. 

22.5. Не пізніше 31 IpyДНJI або на останній день іншого 
бюджетного періоду Державне казначейство Украіни закриває всі 
рахунки, відкриті у поточному бюджетному періоді. За ВИНJIТКових .... . 
обставин визначених законодавством, може визначити 1НШИИ теРМІН , . . 
закритrя рахунків, JIКИЙ повинен на~ти не ПІЗнІШ JIК через п'ять робочих 
днів піCЛJI закінчеННJI бюджетного пеРІОДУ. 



22.6. На кінець бюджemого періоду Державне казначейство Украіни 
зберігає залишки коштів на рахунках спеціального фонду місцевого 
бюджету ДJIJI покритrя відповідних витрат у наступному бюджетному 
періоді з ypaxyBaHНJlM Їх цільового призначення. Рахунки спеціального фонду 
місцевого бюджету відкриваються в наступному бюджетному періоді із 
записом про всі не витрачені в попередньому бюджетному періоді коШІВ, 
які були одержані на виконанНJI відповідних завдань. 

22.7. У сі надходженНJI і витрати записуються в тому бюджетному 
періоді, в якому вони були здійснені. 

етапя 23. Звіт про виконання місцевого бюджету 
23.1. Терміни подачі звіту визначаються законодавством. 
23.2. Виконавчий комітет ради розглядає квартальний та річний звіт 

про виконання бюджету міста і надає в двомісJIЧНИЙ термін після заківчеВНJI 
відповідного бюджетного періоду раді. 

23.3. Звіт про виконання бюджету за четвертий квартал не подаєтьCJI. 
22.4. За результатами розгляду звіту приймається рішеННJI про ііого 

затвердженНJI чи не затвердження. 

23.S. у випадку, якщо звіт не затверджений міською радою з причин 
неефективного використання коштів, міськвиконком в двотижневий термів 
розробляє і напрaвJIJIЄ ДJUI ознайомлення в міську раду заходи по запобiramпo 
неефективного використання коштів. У випадку, JlЮЦо звіт не затверджевиіі 
міською радою з причин нецільового викориcтaННJI коштів, рада окремим 
рішеННJIМ може звернутись до відповідних коmpольвих opraвiв виконавчої 

влади ДJIJI проведення перевірки. 

Стапи 24. Прикінцеві ПОJJоженВR. 
24.1. Терміни, визначені у Регламенті можуть змівюватись 

(yroчнюватись) радою за подaннJIМ виконкому ради або за рекомендацією 
(висновком) постійної комісії з питань соціально-економічного та 
культурного розвитку, бюджету, фінансів та цін у разі несвоєчасного 
прийняття Закону України на наступний рік, та в інших виключних 

випадках. 

Міський голова В.О.Антоненко 
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