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Прогноз місцевого бюджету містить положення, що включають:

Є ТИПОВА
ФОРМА

ПРОГНОЗУ

1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку відповідної території,
враховані під час розроблення прогнозу місцевого бюджету;

2) загальні показники доходів і фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до
місцевого бюджету, загальні граничні показники видатків місцевого бюджету та надання
кредитів з місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

З) показники за основними видами доходів місцевого бюджету (з розподілом на загальний
та спеціальний фонди);

4) показники дефіциту (профіциту) місцевого бюджету, показники за основними джерелами
фінансування місцевого бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також
показники місцевого боргу, гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою
чи міською територіальною громадою боргу і надання місцевих гарантій;

5) граничні показники видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету
головним розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний
фонди);

б) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, визначені в межах загальних
граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету;

6-1) положення щодо взаємовідносин місцевого бюджету з іншими місцевими бюджетами
(включаючи показники, необхідні для складання прогнозів інших місцевих бюджетів);

7) інші показники і положення, необхідні для складання проекту рішення про місцевий
бюджет. Статия 751 Бюджетного кодексу України
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ТИПОВА ФОРМА ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
І.

Текстова частина
(9 розділів)

12 додатків

Частина 7 статті 751

Бюджетного кодексу
України

Наказ Мінфіну
від 02.06.2021 №314

(зі змінами від 09.07.2021 №383}

11.

V. 

Загальна частина
Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

ІІІ. Загальні показники бюджету
IV. Показники доходів бюджету

Показники фінансування, боргу та гарантій
VI. Показники видатків та надання кредитів
VII. Бюджет розвитку
VIII. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами
ІХ. Інші положення та показники

1. Загальні показники бюджету
2. Показники доходів бюджету
З. Показники фінансування бюджету
4. Показники місцевого боргу
5. Показники гарантованого боргу і надання гарантій
б. Граничні показники видатків та надання кредитів по ГРК
7. Граничні показники видатків за КПКМБ
8. Граничні показники кредитування за КПКМБ
9. Показники бюджету розвитку
10. Обсяги капітальних вкладень в розрізі інвестиційних проектів
11. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
12. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам



Документ ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ Що потрібно додатково?
1. Отримання з відділу (управління) економіки (лист - звернення)
для формування розділу «ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку»
інформаціі щодо стану економічного та соціального розвитку відповідної території на останню звітну
дату

2. Від головних розпорядників
Відповідно до Пункту 6 Розділу ІІІ Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2021 No365 надання розпорядником таких даних має бути прописане
в Інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету:

для формування розділу VI «Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету»:
О цілей державної політики у відповідній сфері; реалізацію яких здійснюватимуть головні розпорядники коштів місцевого

бюджету в середньостроковому періоді та показників їх досягнення, _
О впливу на показники видатків та кредитування місцевого бюджету змін до нормативно-правових актів,
О ~мін у мережі бюджетних установ/закладів та у структурі та чисельності їх працівників,
О ~міни кількості споживачів публічних послуг, суб'єктів кредитування та суб'єктів господарювання комунального сектору

економіки,

для ф_ор__мування р__озділу VII «Бюджет розвитку»:г-- --0 розрахунків капітальних вид_атків
О підходів до їх планування,
О очікуваних результатів від здійснення капітальних вкладень

для ф_ормування розділу VIII «Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами»:
О ~;,;и (кінцевий результат, якого планується досягти у процесі співпраці з іншими органами місцевого самоврядування) та

напрямів міжбюджетних відносин у розрізі галузей/сфер та форм їх реалізації (спільне фінансування, утворення комунальних
підприємств тощо);

О підстав та цілей надання міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам



Документ ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
Розділ І. Загальна частина
зазначається загальна інформація щодо прогнозу
місцевого бюджету як документа середньострокового
бюджетного планування.

Приклад І. Загальна частина
Прогноз бюджету територіальної громади на 2022 та 2024 роки (далі - Прогноз) розроблено на основі положень

Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетної декларації на 2022-2024 роки, схваленої постановою Кабінету
Міністрів України від 31.05.2021 № 458, Стратегії розвитку Черкаської області на період 2021-2027 роки, затвердженої рішенням
Черкаської обласної ради від 11.09.2020 № 38-9/VII, Стратегії розвитку громади на 2021-2027 роки, затвердженої рішенням
____ ради від № , якою визначено напрями розвитку громади, що сприятимуть покращенню добробуту населення,
підвищення комфорту та якості життя, освіченості мешканців, розвитку економіки __ громади, підвищенню її
конкурентоспроможності та створенню нових робочих місць, а також на створення позитивного іміджу регіону та максимально
ефективного використання його ресурсів і можливостей.

Метою середньострокового бюджетного прогнозування є встановлення взаємозв'язку між стратегічними цілями розвитку _
громади та можливостями бюджету у середньостроковій перспективі.

Основними завданнями Прогнозу є підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків, здійснення подальших кроків. . .в напрямі динамічного росту доходів за рахунок позитивних зрушень в економші.
Прогноз включає індикативні прогнозні показники бюджету територіальної громади (далі- бюджету громади) за основними

видами доходів, видатків, кредитування, фінансування, місцевого боргу та місцевих гарантій, показників бюджету розвитку,
інвестиційних проектів, взаємовідносин бюджету громади з Державним та іншими місцевими бюджетами на середньострокову
перспективу.

Прогноз, грунтується на принципі збалансованості бюджету, підвищує результативність та ефективність витрачання бюджетних
коштів, посилює бюджетну дисципліну, спрямовує фінансові ресурси на реалізацію пріоритетних соціальних напрямків та завдань для
забезпечення динамічного і збалансованого розвитку громади.



Документ ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
Розділ 11. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку

О зазначається ін~формація щодо стану економічного та соціального розвитку відповідної
території та показників, які враховані під час розроблення прогнозу місцевого бюджету.

О Інформація відображається з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального
розвитку України та основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку відповідної території:
відповідно до яких підготовлено прогноз місцевого бюджету, та показників, визначених на відповідні бюджетні
періоди Бюджетною декларацією, які враховано під час визначення показників прогнозу місце~бюджету.

ОСНОВНІ ВИМОГИ, ПОКАЗНИКИ І ТРАНСФЕРТИ З ДБУ:

о ф • • • • постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548,норган зазначає перел,к показник,в, я . мФУ від 09.06.202105110-14-6/18181

відображаються у ЦЬОМУ розділі, ЩО МаЄ Лист ДФОДАвід 10.1.2021ОЗ-02t21035/fl~------==-...':.':,_..•.,- .

розкривати інформацію про сукупність --
усіх показників, які використано під час
підготовки показників прогнозу місцевого
бюджету. Джерела

інформації

З метою належного наповнення
зазначеного розділу необхідно
отримання з відділу (управління)
економіки інформації щодо стану

. .економічного та соціального
. . .. . ..розвитку втдповтдног територп на
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"111tlLп.rl.:ПJU ФІІtдІtСІІІ )'8'r,\1ІІІІ

.,.._ •• r_.,1-~ ... ..:.i.•••--!~J-t-&,!~
-~ -СWІКІ'\'ООІІ)<ІІ/І

""'-~-p.Nr __ ІЬ,,,___ .._. __ Ю_р.

,,...,_....•....,., ..••...-•...•
,..l(l~Z ~~,оо•

Пр;,~--~••
uI0.22-:Ю ~~pot.X

•........~.•.•... ~.•...,..""•~.r,a.,мH_.,...,.~.• ,.k•.•,.
••• ,.... •••••••• 1••• ,,••••,

~....,,-........ 1>.i.:-t,..-,.,.,._
Чtpu....,,;:oб.,ac••• .zpuuor--В-= .1&'\МІ)-.- ,ама.,uу-

~!:!-2024роа,и,

\І,_,..,..._, •..••_,,, ~ ••••••... ,_. - °"'""'-І"' _,._,,......__.• _,...•• ,..,.,_""-"-'• .• ._.. .•...,.,......,.-,n•
...~;:=~'~;-:,:=;-:..=~::·м=... ..,._.,. І ·.:~,·~
=.:-:-...:.:..=.::·=..".:. .. ~~-;:"".:::.:...'7;:___,, •.•.••._,. ,._,бow,<.-,,-n,_,-,.

ЦІЇЩОДО ПІДГОТОВКИ:
Лист МФУ від 23.06.2tjlt №05120-08-6/19865
Лист ДФОДА 25.06.2021 №ОЗ-02-2~34/550

МJНІСТІ.І'Сl 00 ФІІІАНСІІІ УКІ"АіІШ
(М1мф111)

8)'JІ M.l'P)tuC8r..-n 12/2 "Кн!А01ООІІ tt,.1 (0.WJN/6-51J-17.~ 425-9(1,.26
f•l1'8al.••roooг••••••••r••• ,.,.. •••. ,;о:,, СдРІЮУОООІ3•80

""--20_p.Jft Bi .•••__,,.;t_20_p.

ІІро,1<>~ИИІІ<а""-ІУ
M1н,C-,q1Ct"ф,мaiк11Y o<pi,i1t1t

д~111р11•• ~11111 +1 •••••~1- о6., ••••••~
J~р-.о.11ми,1,,,.І1k1р111І~

,1 ІІІрІІ,.~111 +!ІІІNfіІ 811'-"<ІNІІ'ІОІО
ОрІІн}КІІіІО(,1.._оf"іf._._(Іfр.о.11
(К11і,к.,.,.-оі,.іс•'--ІlJ1срж1•11оі
._,,.1нlt1p111fi)

r.Лt~'l'ru!IНAІJOIIITA~_,,,..,._,. м...,............,..,.....'WJ>o......., ••. _--11i.u1,, ••• •,_ ••_ ")'~

llui!S.06J0.:1 ••• t1.0И1twJWІІр>__.,_._,,.

•ZO::-~N-
ІІ-•--••l<tanl"1''--.----rv,..-.~....,.._..,. .•.. ......,._, _-....,.....,,.roa,o,-----~--,-_ •.••....... ... ,._,,

11,о.-ту ••__,,.-...,..,.1,--.-...----1---...- _ ,_7 _,.___,.,•.••..•._., ,._,••..•. ..._•••. _,i....-,,, •.••• ,............. .._~··-·-f,_..... 1
...,. •••••.•••••••.••••• .._..~ ••_ <p<.-t1., ••__.._.,.---С+<-, •••••••••• ....,._.,,._ .,... •• ,...-,•• , •-•••.•.•....• _,_.,..,.._,.., .,~---·--·-·,.- ,,_.._,. _І......._ .....•... ІПКОІ_,_• ..,__._,,.

=:..~~=J7~=~1=-'--'Y-•б\-;tt,
11.111 •••• , _.•• ----·----.,_~ -- - -· -·- ·- -- ..,__------ ·-· &,,,,:ц,-,о і' •.• , •.••••••••••••--·••,--ь.,_.__.._,.,,,,_,..,._....-_,.,.,_,.,...;uopow,.._.,.7 _]-----_..__,м........,..._ ..,._.. )'~~-··__ .,.U.••.. ~IJot,t.l•!l'°•--•-·-~...._. ,..,_.,__.........,,.,. _,,,..·-··-""i"'""' - ..• ,.._~-- .,•... ,_.т_...,...._'"'"'"_"_..,,._,,,, .••_....., .._.._...... 6)'.-----·.,_ .. ....,,,_,1.•.••••,_•••-·-61<---·--------':":"'~=..;:-..=:-=~~.~,...

Вuп.-1 •••.•• ~І.06~D!Ь..,~І+У-

kІ)__,. d.J4 r••-"'иnot1

41" фоІWtСІІ Уq,,,,fни ~ "СШІО u11pou.1жtИIUI
6to;u,:c11IOJ'O ,~-uну.а,,110 /Q WІСЦt.00"')' р,••• ,. ро.ІрОбІКно) 1'

! ІU.2J0t,.l0211'>.J63 •І1ро:NІІ8"~rмІUІ .\.1с,о))І.ИЧІІИ>
",;uІі,;,ж:нІUІІ11Д1010,,КИІІроІ-І!ІіІ)ІОnро,1щ:<у •• ,с....,_.о, •...}

lttlli 1<а офщ,11,юwу ..&1~t1 М1н,n-~,,.. +•нанс~• Укроі1tн •
~_,,.оо/ІІUС"І:І,_ n ІІао<1.,/ІІац'1М М1н1сrqк-, ••
282Ір•.

113""-"'"' utoq>.n,fltO Мс1n;uочн1 J"'l"l"fl\Jltцit що)ІІ)
и 11ро,ю,ощ1А:ю 11po,мo1yw,c,к-oroбl(!.U<ttyt,'IIJ1i
••Ї).••i,.,c,•r•toft.,.,opo<1<t<18111"'/'111""~""" ІІО"111ИІІ•і•

•6ю.t:а:с1у ,:а н:о.,аин..о q ,c,.111,.,.,w..,,1"1<>10бoo~y
•ІІМ•У 6ІО.1.А,-.:,нн, oOІUr,. (,,а,,, ор,,нrоІОН1 г~,а,11,чм,

.-ч,R ~ ,,росмо,у "'" '"'""",:, бмuжс,у (Фор"а 1111•1. Форма
ПJ1-)) n '-*'"""'" ,..,жбю,....:t,нм• rра.,кфсрн• (1и1.11,,,.

••••• ,,І<f"І',16,І..аю,w:,111роrМО'ІІW М:ІІСІОІtбю;,.жс,у
І с,11-., 7$1 &ІОJІЖМNОІt> oo:ic,,:ry Уо,.аін1t •• .., •••.•.•• А
nро,мо.1уrоІ'і,,:о.-..,1<>>.О:1••,..,сцс,1<>1'0бю.tЖс•у •н-.w



Документ ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
Розділ ІІІ. Загальні показники бюджету

описується інформація щодо
О врахування положень та показників, визначених прогнозом місцевого бюджету, схваленим у

попередньому бюджетному періоді;

О розрахунків показників місцевого бюджету на середньостроковий період, що наведена у
додатку 1 до Типової форми прогнозу місцевого бюджету.

г
Джерело
інформації

О У разі відхилення показників прогнозу
місцевого бюджету від показників,
визначених на відповідні бюджетні
періоди прогнозом місцевого бюджету,
схваленим у попередньому бюджетному
періоді, за наявності умов, визначених
частиною другою статті 751 Кодексу,
необхідно зазначити детальні пояснення
причин такого відхилення.

а.11і О



Документ

Розділ
ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
IV «Показники доходів бюджету»

описується інформація щодо
о
о
о

нормативно-правових актів, які є підставою для формування доходів місцевих бюджетів
впливу на показники доходів місцевого бюджету змін до нормативно-правових актів,
оцінки втрат внаслідок надання пільг зі сплати податків,

О бази оподаткування,
О розрахунків показників дохідної частини місцевого бюджету на середньостроковий період, що

наведена в додатку 2 до Типової форми прогнозу місцевого бюджету
О підходів до прогнозування основнлх видів доходів
о тощо.
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Документ ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Розділ V «Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого
Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою
міста боргу і надання місцевих гарантій»

опис..}!.єmься інформація щодо
О цілей та завдань управлінням місцевим боргом,
О надходжень та витрат бюджету у середньостроковому періоді, пов'язаних зі зміною обсягу боргу,
О передачі коштів до бюджету розвитку
О обсягів депозитів і цінних паперів,
О які використовуються для покриття дефіциту бюджету або визначення профіциту бюджету, що

наведена у додатках 3 - 5 до Типової форми прогнозу місцевогобюджету, тощо. джерела
інформації

п~-..--км фі11а11qоu1111я бюl)ж.--

(r~·.t G- .ФІ8ІІ t))



Документ ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
Розділ VI «Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету»

опис~~ться інформація щодо_,.__..~ .

О цілей державної політики у відповідній сфері, реалізацію яких здійснюватимуть головні розпорядники
коштів місцевого бюджету в середньостроковому періоді та показників їх досягнення, __ _

О впливу на показники видатків та кредитування місцевого бюджету змін до нормативно-правових актів,
О змін у мережі бюджетних установ/закладів та у структурі та чисельності їх працівників,
О зміни кількості споживачів публічних послуг, суб'єктів кредитування та суб'ентів господарювання

комунального сектору економіки,
О описується інформація щодо розрахунків показників видаткової частини місцевого бюджету на

середньостроковий період та підходів щодо їх планування, що наведена в додатках 6 - В до Типової форми
прогнозу місцевого бюджету тощо

І І JNllfH'flfi lfUIIIOIJІfllKII Н.ftJ)8" te:iU 4•U~ 1

,ІІЮА.._~.,...у)
~ - - --- ,,:-.""7---··· ...;;:-_~-;;-~~

..J.o;iaтolt Ь
.ао Тиnоаоі формv nроПІО:І)'мі.·~··-.· .._.,.3•ету
(а6· .•,, n·JІТМ.• "'"-'UIY V1)

,. -

Джерела
інформації

З метою належного наповнення
зазначеного розділу необхідно
отримання з кожного з головних

« - а розпорядників інформації,
. ..видшенот вище

Гр•1t"•НІ flt.lllQIIH •• .._,H •МА• пd• (і~
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Гр•ннчнІ ІІІ)ІОІІНИ~Н W'~)Hf"i •• •"· С-••-•
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Документ ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
Розділ VII «Бюджет розвитку»

опиs~ється інформація щодо
О розрахунків капітальних видатків місцевого бюджету у середньостроковому періоді
О підходів до їх планування, що наведена в додатках 9, 10 до Типової форми прогнозу місцевого бюджету,
О очікуваних результатів від здійснення капітальних вкладень ~~Zі=-~~=;;"""ю,у 1

(1,(, ,...._ ,1•r-1" po\iUn)' Vtl)
ll08i•'1"MW-M 0к•-С'11) (Ю.18'М~

Джерела
інформації

<IOC'wn• "•trit• 11"ttJІ~ .,._..,. ,,..,._ ""-°u"-.oro fi•1 , • ...,.. ,. рспрІзt tм

З метою належного наповнення
зазначеного розділу необхідно
отримання з кожного з головних

« - а розпорядників інформації,
. ..видшенот вище

і І 1- І ,, І і І •Іf - ,i'- І J;I
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Документ ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
Розділ VIII «Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами»

описується інформація щодо міжбюджетних відносин та показників міжбюджетних трансфертів на
середньостроковий період, необхідних для складання прогнозів інших місцевих бюджетів, зокрема щодо.. ~

О мети (кінцевий результат, якого планується досягти у процесі співпраці з іншими органами місцевого
самоврядування) та напрямів міжбюджетних відносин у розрізі галузей/сфер та форм їх реалізації
(спільне фінансування, утворення комунальних підприємств тощо);

О підстав та цілей отримання міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що наведена у додатку 11
до Типової форми прогнозу місцевого бюджету;

О підстав та цілей надання міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам, що наведена в додатку 12
до Типової форми прогнозу місцевого бюджету.

Джерела
інформації

З метою належного наповнення
зазначеного розділу необхідно
отримання з кожного з головних

5 - 8 розпорядників інформації,
. ..видшенот вище
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Документ ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
Розділ ІХ «Інші положення та показники»

О зазначаються інші показники та положення прогнозу місцевого бюджету, необхідні для
складання проекту рішення про місцевий бюджет на плановий бюджетний період.

О Також зазначається інформація щодо наявності/відсутності додатків до Типової форми прогнозу
місцевого бюджету.

5. Додатки заповнюються та додаються до прогнозу місцевого бюджету виключно за наявності інформації, яка
міститься у цих додатках. У разі відсутності інформації, необхідної для заповнення будь-якого з додатків,
порядок додатків та нумерація, визначена Типовою формою прогнозу місцевого бюджету, не
змінюються, а також зазначається інформація про відсутність таких додатків.

Розділ ІІІ пункт 5 Інструкції щодо складання прогнозу місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 02.06.2021 №314

Приклад

Визначені Типовою формою
місцевого бюджету додатки:
№№ 1, 2, З, 6, 7, 9, 10, 11 додаються,
№№ 4, 5, 8, 12 - відсутні.
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Документ

Розділ
ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
Додатки

-·-. ТtUІо-.М 4toP- про1-ж»у
••~--ету
(мn8Ц n·.,...11 ро· .uiy V)

о І І

І~А
І

U for stronger public Іїпапс
1 • --s of іоса! governments

П_,.., •••••• ..-.sО.;Ііа бІО..~

J~-то<І'
до, "flO.O- +оrм• f\pot..O""f)'
МІС'ІІ-І"Обм'\,АЖе1у
(• - ••~\Q ~· 11ny ІН)

з.,ал.,,.. ,,_11tн0оrм •~··

І І••
М ("J иJ~KW'M ..-r-нcфqJ"І8.W'M
""" (Іо11

nc.-111•••1tнh ~І.lt
ФІм-.к-у-111••, "~""'1.."

··•м11ІІ фс:м.,.
a1a11aJt'"""A ~11
,,~е!4'ен11•.- ,,,., то~ ••••• ·І
.-,••н11А фо•t•

~ІIC'tti&JІa.lllthJl!O!!•
УС'МlГО -ш__ро-....'Ііпом І

...., • ., •••••• 1tфn11
сnені•.,а.~н,А ~н11

11 ьrал"нІ
l.]Jttt •••.-11 (• •• І•~ПНfWlj 1J!W+"'t,q,t

••І•• •••• •••f·•ІІ
•ff'"1al•.._,••,A • · -ttll

_2. _Іk••нт1•рr."1tП'"і8'_}'-ТОМ..У"'"с.'Іі: -
1on, ••••,,..11 _фоw.
('rt• t1і•.111ом11" t{м-tlf

r_)f () ••.•• pu-i,дUtO.W IJ. )' YONj
,.,нrn!J!o_н

,....-u1а.1..ннn

Н"111 ІІОІ • ІННІОІ •1t

ІWН)•.' т~'9' ЧІІ• •і

,тсм~:2
TцnQ801'~11роrнозу

мicue.oro бІо~
('" i:taU~А~у і!іоо)

-·!IDT---r~ 11po"'o:r
м~ro~ny
(~"СТИJІ",....~V)

До-то..:)
no TtmoeO( .,.._.. nponю:.)'
мІ~бю;оцту
(~••~ •.••..•.•10\.~V)

• Т"nом,' +оr,мм npon10,y
"icuc.oro6to;oltcтy
(~ а.омма JIO"L'\U'I)' v І)

.iloJu,1<)KII
~ '"''"_. tо,ж1< flp,,>t-1)'.,...,...,.oroбoo,i.,...,ry
(8б-ц Yp,11UI ро:,. · ')' V1ІІ)

_..,., •• ,.,~••.._,.,..,, ••• _._ , ••••••.••.р,Ім • Ім,м•~ ено.,,...,,1 ••--- ~• ._..,о
.-0·1м11--,;r4-~,р"м """'°""-.у
міо..оtс...,.об.,.w;.ту
(~....,....,..,,._. ро_.,.\,.7 УІІ)

д_,._10
АО T"n..al ,саорм.м nponю:ty
MICaC-.ot"O--
(~~· ро:шu,-у V\І)

,,
,
1:1 \ І. \ І. .,.,1 J І \•,,
t.. " ..

~--



15
серпня

Документ

Готує
ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Місцевий фінансовий орган

ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
------
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15
серпня

Документ ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Готує Місцевий фінансовий орган

Прогноз
готовий!

Що з ним
робити далі?

ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

ILo....i...--___,п___.,..fІІ.)'

----· -----
-·--------------·---

..-- ·----- --

Частина 5 статті 751 Бюджетного кодексу Украіни
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15
серпня

Документ ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
Готує Місцевий фінансовий орган
Надає Виконавчому органу ради, місцевій держадміністрації

ПРОГНОЗ
МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ

t t

5. Місцеві фінансові органи до 15 серпня року, що передує плановому, подають до Ради мініарів Автономної Респ
Крим, місцевих державних адмініарацій, виконавчих органів відповідних місцевих рад прогнози відповідних місцеє
бюджетів. Частина 5 статті -у Бюджетного кодекс: !к

вересня

. .
t і

5.
ДНІВ

ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

ПРОГНОЗ
МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ

місцеві державні
адміністрації, виконавчі
органи місцевих рад не
пізніше 1 вересня року, що
передує плановому,
розглядають та схвалюють
прогнози відповідних
місцевих бюджетів

у п1ятиденний строк:

Частина 6 статті ~5 Бюджетного кодексу ) 'кроін«

подають їх разом із
фінансово-економічним
обфунтуванням до
відповідних місцевих рад
для розгляду

оприлюднюють на своїх
офіційних сайтах або в інший
спосіб відповідно до Закону
України 11Про доступ до публічної
інформації»

Частина 4 статті~,, Бюджетного кодексу ) 'кроіни



ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Який документ приймає рада?

1. Виключно на пленарних засіданнях . ..сільськоі, ..селищно 1,
. ..

MlCЬKOl ради
• •вирішуються такі питання:

23) розгляд прогнозу місцевого бюджету, затвердження місцевого бюджету,
внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету

Пункт 23 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі
рішень.

Частина перша статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Відповідь:

Прогноз бюджету____ ___ територіальної громади на __-__ роки
. .місцева рада розглядає як проект р1шення у встановленому порядку



ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Який документ приймає виконавчий комітет?

2. Виконавчий комітет ради:
1) попередньо розглядає та схвалює проекти місцевих програм соціально-економічного і
культурного розвитку, цільових програм з інших питань, прогноз місцевого бюджету, проект
місцевого бюджету, проекти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд відповідної ради;

Пункт 1 частини другої· статті 52 Закону Украіни «Про місцеве самоврядування в Украіні»

6. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради
в межах своїх повноважень приймає рішення. Рішення виконавчого комітету приймаються на
його засіданні більшістю голосів від загального складу виконавчого комітету і підписуються
сільським, селищним, міським головою, головою районної у місті ради.

Частина шоста статті 59 Закону Украіни «Про місцеве самоврядування в Украіні»

Відповідь:
Виконком приймає рішення про схвалення прогнозу бюджету _

• •• • '--# • ••територіальнот громади на __-__ роки I подання ного на розгляд місцевої ради



ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТ~

Як подавати
прогноз на виконком

серпня

Прогноз подається:

1. Листом .місцевого

ПРОГНОЗ
МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ

фінансового
виконавчого комітету місцевої ради

органу до

Фінансовий відділ
________ ради

Від 14.08.2021 №03-02 /--

Рекомендація

Виконавчий комітет
________ ради

Відповідно до частини 5 статті 751 Бюджетного кодексу України
надаємо:
1. Прогноз бюджету _ територіальної громади на
2022-2024 роки для розгляду та оприлюднення у порядк½
визначеному частиною 4 статті 28 Бюджетного кодексу України;
2. Проект рішення ___ ради «Про Прогноз бюджету

___ територіальної громади на 2022-2024 роки» для
розгляду та подання раді у порядку, визначеному частиною 6 статті
751 Бюджетного кодексу України.

2. Як окремий документ, Додатки на арк в 1 прим.

3. Разом з ним подається проект рішення ради
щодо розгляду прогнозу

Начальник



ПРОЄКТ

БАБАНСЬКА СЕШПЦНА РАДА
УМАНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РШІЕІ-ПІЯ

Від .08.2021

Про схвалення
Прогнозу бюджету
Бабанської селищної. ..теригор1а.11Ьно1 громади
на 2022 - 2024 роки

Відповідно до частини шостої статті 751 Бюджетного кодексу України.
підпункту 1 пункту «а» частини першої статті 28. пункту 1 частини другої статті
52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». заслухавши та
обговоривши Прогноз бюджету Бабанської селищної територіальної громади на
2022 - 2024 роки, виконавчий комітет Бабанської селищної ради

ВИРШІИВ:

1. Схвалити Прогноз бюджету Бабанської селищної територіальної
громади на 2022 - 2024 роки (додається)

2. Подати Прогноз бюджету Бабанської селищної територіальної
громади на 2022 - 2024 роки на розгляд сесії Бабанської селищної ради разом
з проектом рішення ради «Про Прогноз бюджету Бабанської селищної
територіальної громади на 2022-2024 роки» (додається).

З. Забезпечити оприmоднення зазначених матеріалів на офіційному
сайті https://Ьabanska-gi-omada.gov.ua/ до .08.2021 (тут ставимо дату -
п'ятиденний термін з дати цього рішення)

4. Контроль за виконанням рішення покласти на начальника
Фінансового відділу Бабанської селищної ради Сігову О.В.

Селищний голова

№

Леонід ОРАТІВСЬКИЙ

ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

11.

,1,,.,..,
~-----=------
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1/ОСТАНОВА
ВерховноїРади України

цію па 2022-2024 роки

• країни атті 152 Регламепту Верховної
~-202•1 рОКІІ, С.U.31~ІіОЇ

Ki1Giн,
tжс:тн~ 1\t:){;111га111н) нв 2022-202~ роки, с~кu;1с:11у ll()('f'uf{(!l\(JIO КаGінс:1у

Ні І pol\'V .,о 54К "llpr, схвалсппя Нюджеnюї декларації па

.,. ' s;,Jнt111 рскомс11.тщії Верховноі PiaJJ.H У,rраїнн що;10 бюджетноі иолігикя ( ·ю~
країни підготувати 111 подвг» ~u Верхсьцо! Ради України ІГJ'І.

ІІ.1 2()22 ріІІ 't :,рJ~'-ІЩІІІІІІМ ~.ICUftШt,'\at\ii

... Ця ] Іостацова набирає чишюсті з пця її прийняття.

І ·щrова о•..р101шоі r~,
"'кpatJIK

,.rAЗY!\tKUB

зваяево
Пеетаневою Ве1•х••"но\' Рw~ан )'кр•\'юt

від 15 твпня 2021 року ~о 1652-1

РЕКОJ\fЕНДАЦfЇ ВЕРХОВНОЇ Р.
щодо бюджетної

КРАЇНИ

'аІііпсту Міністрів Україп11 при піл
кр~,і'нІІ НІ1 2022 ріа і с1-.·:1а;11tин; Бюлжетн

заходів з вирппепня питань щодо:
І) іGі.1ь1ш~Н11!І ,10.>.о;,і• 11рО&:8tІ)' чержавншс Liю;1~.:·ry порівняно i ві.шовьшим« ноm\ІІІtJ.:ами,

перелбачспями у Ьюлжсшій лскларації па 2022-:!024 роки. з урахуваппям:

виі npocl('J)' 1ахону Укр~їпи про Державний ьюпжст
1 .~сt.:нараці\' на 2023-.?0JS JXІi.-•• оирвцюв.пи н1 Rж1щ,

ВАШ заходів щодо пегашенпя пода
зниження рівня тіньової СІЮн1,~1ЇЮ{ І включаючи руй.нув

1ь з11,110(\іruн11!І га протидію "0111patiЗJ11і. защ,uіrа,шх 11е
на додану вартість т" відмиванню коштів чсрсз 01~шор11і зони);

гапу розгляду і прийняття закоаопросктів,
бючже гних нrщ:щ;~жс:ю,;

рсиляду разом 1 Н11t1і11н~ІhНИМ fі,ІІІЖ'М Ухrм1и11 можливості зfіі ІІ,lІ)\,·11н• ЩJiJH\IRQJ'Q

поьазпика 111::~щтів. що псрсрахову ються Наиіопв тьпим G:\11xoi.i України віяповіяпо .10 Закон
Україна "Про Націоваяьний ,,анк Укрдїни'', на 2n22 рік;

посилсння державного контролю З3 цшьович викориетвцня
11.1.,rа.ю1. 1111caмncrc.1 щ,);10 ки 10Оу1·К)' 11афт11.

Д~!СЗRН•'І~ бю:tжсту, за~,,1с•1ио11щt tt:I ІСіІІ:Н)' С~С1е"1
вза, модііо між вішювіппиии дервавпими оргапаии-

2) розви I І'У екс11ор1у 11.1nap111 tpoGi 1·, 110,;;луt) ) 1.-paї11tl,IGC)1-u no:..o;~Ae1mx га ньшищеьлн ї
.-ОІІК)1}СІМ\1спр.1)101•шщ:1і на свішвому ринку UІ 1ІІ'<С1'-І стимулювання експорт 110111 '-Р,'диту~а11ня,
забезпечингпи напевне фу111щіо11укан11" r11н1к.r111010 акпіоперноєп товариства "Іжспор гно
крсдншс агентство" т::~ його опсрацівцу спроможність:

3) забезпсчсппя імпсртозамішеппя, запучсппя іпвестицій у 1111ві вироопицтва I розвиток
прочисасвості Yti:pa'i'н11, зокрсма з.шронацивши інструмент Jюк;щізnuі'і у публічних ,.11.у11ів.щ1х;

4) створення індуетріааьних пархів з поцягезвими сгимуяами для нових еиробничв
п.~уt,t1во-,1,,слідпих підприсмсгв;

5) :~а1кер,,~е111111 Crpareriї у11рав.11ш11111ержан1111м бнр1t,м 1~.t 2022-2024 роки га плану ~О!\ЇІІ
з її реалізації І.з визпачснцям основних завпань боргової політики до 202~ року. відповідних
гнст ру\Іс:нтік, показників тв інд1,1

ямовацих па забезпсчспвя збалансованості

1р1к оиінки pt: ~Лh1'UІ иннос і іІ;

ів

дозволів 11:1

6) мо-.,швості здійснення цравочивів з лержввними цінними паперами з мстою зниження
нair.1111~e1111!l 11J. ,ержа-кшщ UІО'Іже, у 11ас-1у111111, бю,t1е~11щ). періо

-) низначення r1epe11i.-y крел.1r1 ів (щ1111.-1, що -ш.1учаt0Тht:м л.ерж11кою до с11еці.1.1І.Н(ІІ н ф,нщ



Якщо депутати
«За»

Від

БАБАНСЬКА СЕШПЦНА РАДА
УМАНСЬКОГО РАйОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕІПІЯ

.09.2021

ПРОЄКТ

о

ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Про Прогноз бюджету
Бабанськсї селпщної
терпгоріальної громади
на 2022-2024 роки

Додаток до рішення

Відповідно до частпнц шостої етапі 751 Бюджетного кодексу України,
пункту 23 частпнп першої етапі 26 Закону Україна «Про місцеве
самоврядування в Україні» Бабанська селпщна рада

ВІІРПШІЛА:

1. Взяти до відома Прогноз бюджету Бабанської селищної терпгоріальної
громади на 2022 - 2024 рокп, схвалений рішенням Виконавчого комітету
Бабанськсї селищної ради від _.08.2021 No __ «Про схвалення Прогнозу
бюджету Бабанської селпщної терпторіальної громадп на 2022 - 2024 рокп»
(додається).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної
радп з шпань планування бюджету і фінансів. розвпгку підприємнпцгва
(С.М. Гутнпк).

Селшцнцй голова Леонід ОРАТІВСЬЮП~І

IL

-·----=----=--
-·----=:--.=;:::::.. .••



Якщо депутати
проти або мають
зауваження

БАБАНСЬКА СЕЛІОЦНА РАДА
У111АНСЬКОГО РАЙОНУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РШІЕННЯ

Від .09.2021

Про Прогноз бюджету
Бабанськоїселищної
тернторіальної громади
на 2022-2024 роки

№

ПРОЄКТ

Відповідно до частини шостої етапі 751 Бюджетного кодексу України,
пункту 23 частнвн першої етапі 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» Бабанська селищна рада

ВИРШШЛА:

1. Взяти до відома Прогноз бюджету Бабанської селищної тернторіальної
громади на 2022 - 2024 роки, схвалений рішенням Виконавчого комітету
Бабанської селищної ради від _.08.2021 № __ «Про схвалення Прогнозу
бюджету Бабанської селищної територіальної громади на 2022 - 2024 роки»
(додається).

2. Схвалнтн рекомендації Бабанської селищної ради щодо бюджетної
політикв (додаються).

3. Виконавчому комітету Бабанської селищної ради при підготовці проекту
рішення селвщної ради «Про бюджет Бабанської селвщної тернторіальної
громади на 2022 рік» та під час складання Прогнозу бюджету Бабанської
селищної територіальної громади на 2023-2025 роки врахувати рекомендації
Бабанської селищної ради щодо бюджетної політвви.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної
ради з питань планування бюджету і фінансів, розвитку підприємництва
(С.М. Гутник).

Се:шщний голова Леонід ОРАТІВСЬКИ:Й

Додаток 1 до.рішення

ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
:.::.J::..."":"

____ ..
-----::::-----

=--~

·----·----------

Додаток 2 до
рішення

Додаток
~о рішеииж СелиІЦИ.ОІ Ра.:tВ
ві.:t .09.2021 .,_. /

Реа.::0~1енд.і1.ц.U
Бабанської селнщв.оІ р~ щодо б.ю.з;жетн:оі політнкн

Виконавчому комтгету Бабансьв:ої сслящяої ради при підготовці проекту
ення селнщног ради «Про бю;,;жет Бабаиської селвшног тернторгальнот
,a..:ur на 2022 pnr» та гцд час складання Прогнозу бюджету Бабаиської
цног тернторіальног гровгадн ка 2023-2025 роки опрацювати та ВЖJПИ
ш з вирішеИНJІ питань щодо:

абільшення доходів проекту бюджету порівняно з відповідннмн
нкамн, передбаченнмн Прогнозі бюджету Бабанської селвщвоз
Ііал:ьної громади на 2022-2024 роки;

врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплат
ярашвннків бюджетних установ відповідно до встановлевн
вством УкраІни \')JOB оплати праці та розмірь мінімальної заробітв,
1 проведення розрахунків за електрнчву та теплову енергія
'Іання. водовідведення, природний газ та послуги зв'яаку , :11

юджетявми установами;



15
Документ ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
Готує

серпня

Надає
Місцевий фінансовий орган
Виконавчому органу ради, місцевій держадміністрації

ПРОГНОЗ
МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ

5. Місцеві фінансові органи до 15 серпня року, що передує плановому, подають до Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, місцевих державних адміністрацій, виконавчих органів відповідних місцевих рад прогнози відповідних місцевих
бюджетів. Частина 5 статті 751 Бюджетного кодексу України



1
вересня

5
.

ДНІВ

ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

І ПРОГНОЗ
МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ

місцеві державні
адміністрації, виконавчі
органи місцевих рад не
пізніше 1 вересня року, що
передує плановому,
розглядають та схвалюють. .прогнози ВІДПОВІДНИХ

місцевих бюджетів

у п'ятиденний строк:

.. .подають 1х разом 1з
фінансово-економічним
обгрунтуванням до

Частина б статті 751 Бюджетного кодексу України

. . .
ВІДПОВІДНИХ місцевих рад
для розгляду

оприлюднюють на своїх
офіційних сайтах або в інший
спосіб відповідно до Закону
України "Про доступ до публічної
інформації»

Частина 4 статті 28 Бюджетного кодексу Украіни



Найпоширеніші запитання
1. Чи потрібно затверджувати наказом фінансового органу Інструкцію щодо складання прогнозу місцевого бюджету?

і. Для складання фінорганом прогнозу такої норми в нормативній базі немає (та і нелогічно фіноргану писати самому собі
інструкцію) на відміну від потреби затверджувати фінорганом:
О Порядок складання та виконання розпису бюджету (пункт 5 наказу Міністерства фінансів Укрїни від 28.01.2002 №57)
О Інструкцію з підготовки бюджетних запитів (частина З статті 75 БКУ)
О Інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету (частина 4 статті 751 БКУ)

2. Чи можна змінювати орієнтовні граничні показники після 20 липня?

Лише у випадку отримання після 20 липня трансфертів з іншого бюджету.

3. Чи повинні бути в прогнозі бюджету (його доходах, доведених до ГРК орієнтовних граничних показниках) власні надходження
бюджетних установ?

Так. Принцип повноти бюджетної системи - до складу бюджетів підлягають включенню всі надходження бюджетів та витрати
бюджетів, що здійснюються відповідно до нормативно-правових актів органів державної влади, органів місцевого
самоврядування.

пункт 4 частини 1 статті 7 Бюджетного кодексу України

4. Чи повинні бути враховані в прогнозі бюджету (текстова частина та додатки відповідно типової форми) показники ПП-З?

Ні. Аналогічно рішенню про бюджет, в сформованому прогнозі бюджету, що подається на розгляд виконавчого комітету та місцевої
ради, показники витрат бюджету відображаються в межах визначених в ньому надходжень.
Принцип збалансованості бюджетної системи - повноваження на здійснення витрат бюджету мають відповідати обсягу
надходжень бюджету на відповідний бюджетний період;

пункт 2 частини 1 статті 7 Бюджетного кодексу України



5. Як відображати в прогнозі резервний фонд?

На етапі підготовки прогнозу - на суму резервного фонду зменшуються орієнтовні граничні показники для того
розпорядника, за яким буде числитись КПК 8710, ПП-1, ПП-2, ПП-3 подаються без резервного фонду.
На етапі формування прогнозу-ресурс відображається весь а показники по 8710 ставляться вручну.

6. Чи відображати в прогнозі реверсну дотацію?

Так. Як і звичайне КПКВК але її обсяг має визначатись не вручну а чітко дорівнювати показникам, доведеним Міністерством
фінансівУкраїни.

7. Чи може головний розпорядник враховувати очікувану додаткову дотацію з обл. бюджету на енергоносії в формі ПП-3?

Тут питання не в дотації (чи якомусь іншому трансферті, який громада бажає від когось отримати).
Якщо трансферту нема в прогнозі то його там немає і це не обговорюється (і не факт що такий трансферт буде взагалі).

На зазначене питання потрібно дивитись з іншого боку. Є ресурс і є потреба.
1. Якщо потреба порахована по нормативній базі без необгрунтованих фінансових бажань і реально не вистачає ресурсу, доведеного

розпоряднику, тоді- в ПП-З ставиться сума незабезпеченої потреби.
2. Якщо є потреба а ресурс нерівномірно розподілений в межах самого розпорядника (забезпечив непершочергові а першочергові

відображає в ПП-З) - це вже неправильно і такі розрахунки потрібно повертати на етапі узгодження форм ПП-Х.
З. Є ще питання чи рівномірно фінорган розподілив ресурс (орієнтовні граничні показники) між ГРК. Якщо відомо що комусь

недостатньо на першочергові то можливо десь потрібно було зменшити ресурс для інших ГРК, де його достатньо навіть на
непершочергов1витрати.



8. Чи потрібно надавати пропозиції ПП-2 по всіх КПК?

Надавати потрібно по всіх КПК, які мають хоча-б один з цих показників:
звіт за попередній рік
план на поточний рік (зі змінами станом на О 1 липня)
прогноз на 2022-2024 роки

Розділ ІІІ пункт 5 Методичнихрекомендацій
щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету,

затверджених наказом Міністерства фінансів України від 23.06.2021 №365

Якщо якесь КПК вже 2 роки знаходиться в базі програми «просто так», без чинних документів по ньому (показники в
розписі, довідки, бюджетні запити, інш), такі КПК необхідно вилучити в МФО та ГРК і зробити їх (МФО та ГРК)
перереєстрацію в ЛОГІКУ з поновленим деревом бюджету.

9. До 1 серпня всі подані в ЛОГІКУ головними розпорядниками коштів ПП-1, ПП-2, ПП-З мають бути також і затверджені
фінорганом чи до 1 серпня всі ці ПП в ЛОГІЦІ матимуть статус не затвердженого проекту?

30 липня/1 серпня - це термін для головних розпорядників, тобто ними до цього часу мають бути подані в логіку всі ПП як проект.
Термін їх розгляду (в т.ч. перевірки, надання зауважень, повернення на доопрацювання та перевірки виправлень) фінорганом
- до 1 О серпня. Саме по цю дату фінорган має час для того щоб затвердити подані головними розпорядниками ПП

10. Що таке «фінансово-економічне обгрунтування» з яким відповідно до частини 6 статті 751 БКУ виконком має подати прогноз
на раду?

За даними Міністерства фінансів України фінансово-економічне обгрунтування це є додатки 1-12 до прогнозу, де відображено всі
показники бюджету, на основі яких з сформовано текстову частину прогнозу.
Тобто, при винесенні на сесію прогнозу бюджету не потрібно формувати ще якийсь окремий документ з назвою «Фінансово економічне
обгрунтування прогнозу бюджету громади на __-__ роки»
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