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Міністерством фінансів України з метою запровадження 

середньострокового бюджетного планування на місцевому рівні, розроблено та 

затверджено наказ від 23.06.2021 № 365 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого 

бюджету» (далі – Наказ). 

Наказ розміщений на офіційному вебсайті Міністерства фінансів України в 

рубриці «Головна / Законодавство / Постанови та Накази / Накази Міністерства 

фінансів України у 2021 р.». 

Зазначаємо, що Наказом затверджено Методичні рекомендації щодо 

здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету (далі – 

Методичні рекомендації), які містять форми орієнтовних граничних показників 

видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету 

головному розпоряднику бюджетних коштів (далі – орієнтовні граничні 

показники), пропозицій до прогнозу місцевого бюджету (Форма ПП-1, Форма 

ПП-2 та Форма ПП-3) та показників міжбюджетних трансфертів (іншим 

місцевим бюджетам), які передбачаються в прогнозі місцевого бюджету. 

Відповідно до статті 751 Бюджетного кодексу України місцевий 

фінансовий орган прогнозує обсяги доходів місцевого бюджету, визначає 
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обсяги фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого 

бюджету та орієнтовні граничні показники, розробляє та доводить до головних 

розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки пропозицій до 

прогнозу місцевого бюджету та орієнтовні граничні показники видатків 

місцевого бюджету. 

Враховуючи зазначене, місцевим фінансовим органам пропонується 

враховувати Методичні рекомендації, затверджені Наказом, під час 

розроблення інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого 

бюджету. 

Під час заповнення форм пропозицій до прогнозу місцевого бюджету у 

2021 році слід враховувати такі особливості: 

– головні розпорядники коштів місцевих бюджетів новостворених 

територіальних громад та районів графу 20__(звіт) заповнюють у співставних 

умовах та за умови наявності інформації; 

– у формі ПП-1 пункт 4 «Порівняння із показниками прогнозу місцевого 

бюджету, схваленого у попередньому бюджетному періоді» заповнюють 

головні розпорядники коштів місцевого бюджету лише тих бюджетів, по яких 

складався прогноз місцевого бюджету на 2021-2023 роки. 

Також, при застосуванні Методичних рекомендацій слід звернути увагу на 

те, що: 

– орієнтовні граничні показники доводяться до головних розпорядників 

коштів за загальним та спеціальним фондами в частині видатків та за загальним 

фондом в частині надання кредитів; 

– кількість цілей державної політики у сферах діяльності, реалізацію 

яких забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету зазначених у 

пункті 2 форми ПП-1 має відповідати кількості таких цілей зазначених у пункті 

3.1 форми ПП-1; 

– у формах ПП-1 та ПП-3 зазначаються усі бюджетні програми, які 

плануються головним розпорядником коштів місцевого бюджету; 

– у деяких пунктах форм пропозицій до прогнозу (напрями використання 

бюджетних коштів, показники міжбюджетних трансфертів, відповідальні 

виконавці, тощо) зазначається необхідна кількість показників, визначена 

головним розпорядником коштів місцевого бюджету. 

Наголошуємо, що Наказ не є підставою для не виконання місцевими 

фінансовими органами норми Бюджетного кодексу України (стаття 751) щодо 

розроблення та доведення до головних розпорядників коштів відповідних 

місцевих бюджетів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу місцевого 

бюджету. 

Водночас повідомляємо, що зазначені у Наказі форми (орієнтовні граничні 

показники, Форма ПП-1, Форма ПП-2, Форма ПП-3 та показники 

міжбюджетних трансфертів (іншим місцевим бюджетам), які передбачаються в 

прогнозі місцевого бюджету) уже реалізовані в ІАС «LOGICA» та протестовані 
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із розробниками програмного забезпечення, яке використовується на місцевому 

рівні. 

Крім того, нагадуємо, що згідно з пунктом 15 Плану заходів із 

впровадження в дослідну експлуатацію автоматизованої інформаційно-

аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих 

бюджетів «LOGICA», затвердженого наказом Мінфіну від 27.08.2020 № 534, 

інформація яка міститься в наданих головними розпорядниками коштів 

місцевого бюджету пропозиціях до прогнозу місцевого бюджету повинна буди 

завантажена в ІАС «LOGICA» до 31 липня 2021 року. 

Також зазначаємо, що особливості складання розрахунків до прогнозів 

місцевих бюджетів було надіслано до обласних державних адміністрацій та 

Виконавчому органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) листом Мінфіну від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181. 

Враховуючи вищезазначене, просимо департаменти фінансів обласних 

державних адміністрацій та виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) забезпечити продовження реалізації 

Плану заходів із впровадження в дослідну експлуатацію ІАС «LOGICA» усіма 

учасниками бюджетного процесу та довести цей лист та наказ Мінфіну «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо здійснення підготовки 

пропозицій до прогнозу місцевого бюджету» до місцевих фінансових органів 

територіальних громад та районних державних адміністрацій для використання 

в роботі. 

 

Додаток: на 29 арк. в 1 прим. 

 

 

Перший заступник Міністра                                                        Денис УЛЮТІН 
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