
 

 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тридцять першої сесії сьомого скликання 

 

 

01 грудня 2017 року № 301 

 

 

Про затвердження Бюджетного регламенту 

Пирятинської міської ради  

 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“ та Бюджетного Кодексу України, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Бюджетний регламент Пирятинської міської ради  згідно з 

додатками 1, 2. 

2. Додатки 1, 2 до рішення вважати невід’ємною його частиною. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Шикеринця І.С. та постійну 

комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва (Йощенко В.М.). 

 

 

 

Міський голова О. РЯБОКОНЬ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Додаток 1 

 до рішення тридцять першої сесії 

 Пирятинської міської ради 

 сьомого скликання 

 01 грудня 2017 року № 301 

 

Бюджетний регламент Пирятинської міської ради 

 
Стаття 1. Бюджетний регламент Пирятинської міської ради (надалі - 

Бюджетний регламент) визначає організаційно-процедурні питання щодо 

складання, розгляду, затвердження, виконання бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади, звітування про його виконання, а також контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства. 

 

Стаття 2. Метою Бюджетного регламенту є упорядкування процесів 

(механізму) формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення 

завдань і функцій, що здійснюються міською радою, її виконавчими органами і 

підрозділами протягом бюджетного періоду, а також регламентації 

взаємовідносин між різними учасниками бюджетного процесу. 

 

Стаття 3. Бюджетний регламент розроблений відповідно до Конституції 

України, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Законів 

України „Про місцеве самоврядування в Україні“, „Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності“, „Про статус депутатів 

місцевих рад“, „Про службу в органах місцевого самоврядування“, „Про 

добровільне об’єднання територіальних громад“, „Про доступ до публічної 

інформації“ та інших нормативно-правових актів України, що регулюють 

бюджетні відносини, а також Регламенту роботи Пирятинської міської ради 

сьомого скликання. 

 

Стаття 4. Порядок оприлюднення проекту бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади. 

Органи місцевого самоврядування забезпечують оприлюднення 

інформації про бюджет міської об’єднаної територіальної громади, в тому числі 

рішень про бюджет міської об’єднаної територіальної громади та квартальних 

звітів про його виконання відповідно до Бюджетного кодексу України. 

Громадські слухання, у тому числі й про формування та виконання 

бюджету міської об’єднаної територіальної громади, документування, 

прийняття, оформлення та врахування їх результатів визначається Статутом 

територіальної громади міста Пирятин. 

 

Стаття 5. Вихідні матеріали для складання проекту бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади. 



Матеріали, що додаються до проекту рішення про бюджет міської  

об’єднаної територіальної громади визначено ст.76 Бюджетного кодексу 

України. 

Вихідні матеріали для складання проекту бюджету міської об’єднаної 

територіальної громади: 

доведені Міністерством фінансів України особливості складання 

розрахунків до проекту бюджету міської об’єднаної територіальної громади на 

наступний бюджетний період; 

матеріали, надані відділами виконавчого комітету міської ради, 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, іншими установами та 

організаціями; 

бюджетні запити головного розпорядника коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади; 

депутатські запити, запитання, звернення, пов’язані з фінансуванням 

програм соціально-економічного та культурного розвитку, інших програм; 

результати громадських слухань та обговорень проекту програми 

соціально- економічного розвитку та проекту бюджету міської об’єднаної 

територіальної  громади; 

результати зустрічей громад з депутатами міської ради та посадовими 

особами міської ради; 

результати опитувань громадської думки (через усні інтерв’ю, „гарячі“ 

телефонні лінії), які здійснюються як органами самоврядування і їх 

представниками, так і іншими особами; 

звернення дорадчих груп громадян, громадських організацій, органів 

самоорганізації населення; 

заяви, пропозиції та рекомендації всіх учасників бюджетного процесу до 

проекту бюджету міської об’єднаної територіальної громади. 

  

Стаття 6. При затвердженні бюджету міської об’єднаної територіальної 

громади враховуються у першочерговому порядку потребу в коштах: 

на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до 

встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру 

мінімальної заробітної плати;  

на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, 

водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які 

споживаються бюджетними установами.  

Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної 

бюджетної установи встановлюються, виходячи з обсягів відповідних 

бюджетних асигнувань. 

 

Стаття 7. Стадії бюджетного процесу, зміст заходів, відповідальні за 

виконання, терміни виконання та обгрунтування необхідності здійснення 

заходу наведені в додатку 2. 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 



 Додаток 2 

 до рішення тридцять першої сесії  

 Пирятинської  міської  ради 

 сьомого  скликання 

 01 грудня 2017 року № 301 

 

План заходів 

зі складання, розгляду, затвердження, виконання та звітності 

бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

 
Стадії 

бюджетного 

процесу  
Назва заходу 

Обгрунтування 

необхідності 

здійснення 

заходу 

Терміни  

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

Складання 

проекту 

бюджету 

міської 

об’єднаної 

територіаль

ної громади 

 

 

Опрацювання доведених Міністерством 

фінансів України особливостей складання 

розрахунків до проекту бюджету міської 

об’єднаної  територіальної громади (далі – 

отг) на наступний бюджетний період. 

п. 1 статті  75 

Бюджетного 

кодексу України 

до   

25 грудня 

Фінансове 

управління 

Пирятинської 

міської ради 

Доведення до головного розпорядника 

відомостей про граничні обсяги видатків 

проекту бюджету міської отг на наступний 

рік 

п. 10 Постанови 

КМУ 

від 28.02.2002  

№ 228 

„Про 

затвердження 

Порядку 

складання, 

розгляду, 

затвердження та 

основних вимог 

до виконання 

кошторисів 

бюджетних 

установ“ 

наступного 

дня, після 

доведення 

таких 

показників  

МФУ 

Фінансове 

управління 

Пирятинської 

міської ради 

Розроблення та доведення до головного 

розпорядника бюджетних коштів 

інструкції з підготовки бюджетних запитів 

п. 3 статті 75 

Бюджетного 

кодексу України 

до 

01 жовтня 

 

Фінансове  

управління 

Пирятинської 

міської ради 

Організація розроблення та подання 

бюджетних запитів для подання 

фінансовому управлінню Пирятинської 

міської ради з відповідними 

обґрунтуваннями щодо обсягу бюджетних 

коштів, необхідних для функціонування 

п. 4 статті 75 

Бюджетного 

кодексу України 

до  

20 листопада 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів   

Здійснення аналізу бюджетного запиту, 

поданого головним розпорядником 

бюджетних  коштів   

п. 5 статті  75 

Бюджетного 

кодексу України 

до 

 25 листопада 

Фінансове 

управління 

Пирятинської

міської ради 

У разі необхідності проведення 

погоджувальної наради для усунення 

розбіжностей з головним розпорядником 

щодо показників проекту та прогнозу 

бюджету міської отг з начальниками 

структурних підрозділів міської ради та 

одержувачами бюджетних коштів   

п. 1.14  

Інструкції 

з  підготовки  

бюджетних 

запитів 

до  

30 листопада 

Фінансове 

управління 

Пирятинської 

міської ради 

Складання проекту бюджету міської отг і 

підготовка проекту рішення про бюджет 

міської отг 

п. 10 статті 75 

Бюджетного 

кодексу України 

до 

 01 грудня 

Фінансове 

управління 

Пирятинської 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-%D0%BF/page?text=%E3%F0%E0%ED%E8%F7%ED%E8%E9+%EE%E1%F1%FF%E3#w25


міської ради 

Розгляд 

проекту 

бюджету 

міської отг 

та 

прийняття 

рішення 

про бюджет 

міської отг 

Схвалення виконавчим комітетом та 

постійною комісієї міської ради з питань 

планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку та підприємництва 

проекту рішення про бюджет міської отг 

перед його розглядом на сесії міської ради. 

 

Разом з ним подаються:  

- пояснювальна записка;  

- прогноз бюджету на наступні за планом 

два бюджетні періоди;   

- показники витрат бюджету, необхідних 

на наступні бюджетні періоди для 

завершення інвестиційних проектів, що 

враховані в бюджеті, за умови, якщо 

реалізація таких проектів триває більше 

одного бюджетного періоду; 

- інформація про хід виконання бюджету 

міської отг у поточному бюджетному 

періоді;  

- інші  матеріали. 

п.1 статті  76 

Бюджетного 

кодексу України 

до   

15  грудня 

Фінансове 

управління 

Пирятинської 

міської ради, 

головний 

розпорядник 

коштів 

Затвердження рішення про бюджет міської 

отг на плановий період   

п.2 статті  77  

Бюджетного 

кодексу України 

до   

25  грудня 

Депутати 

Пирятинської 

міської ради 

Приведення обсягів міжбюджетних 

трансфертів у відповідність із Законом про  

Державний бюджет України (у разі якщо 

Закон про Державний бюджет України не 

прийнято до 01 грудня року, що передує 

плановому)  

п.2 статті  77 

Бюджетного 

кодексу України 

у 

двотижневий 

строк з дня 

офіційного 

опублікуван-

ня Закону про 

Державний 

бюджет 

України  

Пирятинська 

міська рада 

Оприлюднення рішення про бюджет 

міської отг у газетах, визначених 

Пирятинською міською  радою 

п. 4  статті  28 

Бюджетного 

кодексу України 

не пізніше 

ніж через 

десять днів з 

дня його 

прийняття  

Пирятинська  

міська  рада 

Публічне представлення та публікація 

інформації про бюджет за бюджетними 

програмами та показниками  за програмно-

цільовим методом відповідно до 

бюджетних призначень, які визначені 

рішенням про бюджет міської отг за 

формою, встановленою Міністерством 

фінансів України. Разом зінформацією про 

бюджет опубліковується оголошення про 

час та місце проведення публічного 

представлення такої інформації. 

п. 5  статті  28 

Бюджетного 

кодексу України 

до 15 березня 

року,  

що настає за 

звітним (в 

частині звіту 

міського 

голови); 

Головний  

розпорядник 

бюджетних 

коштів   

Оприлюднення на офіційному сайті 

Пирятинської міської ради  

(http://pyriatyn.org.ua) інформації про 

бюджет міської отг, в тому числі рішень 

про бюджет міської отг 

п. 4 статті 28 

Бюджетного 

кодексу України, 

п.2.3 статті 2 

Регламенту 

роботи 

Пирятинської 

міської ради;  

п.2 ст.15 Закону 

України „Про 

доступ до 

публічної 

інформації“ 

протягом  

бюджетного  

року 

Пирятинська  

міська  рада 

http://pyriatyn.org.ua/


 

 

 

 

 

 

Виконання 

бюджету 

міської отг, 

включаючи 

внесення 

змін до 

рішення 

про бюджет 

міської отг 

Затвердження розпису бюджету міської отг п.3 статті 78 

Бюджетного 

кодексу України 

  

в місячний 

термін з дня 

прийняття 

рішення про 

бюджет 

міської отг   

Начальник 

фінансового 

управління 

Пирятинської 

міської ради   

Затвердження тимчасового розпису 

бюджету міської отг  

(у разі незатвердження розпису) 

п.3 статті 78, 

стаття 79  

Бюджетного 

кодексу України 

до 

затвердження 

розпису  

бюджету 

Начальник 

фінансового 

управління 

Пирятинської 

міської ради   

Доведення до Управління Державної 

казначейської служби України у 

Пирятинському районі затвердженого 

розпису бюджету міської отг, а до 

головного розпорядника - витягу із 

зазначеного розпису, який є підставою для 

затвердження в установленому порядку 

кошторисів, планів асигнувань загального 

фонду бюджету, планів надання кредитів із 

загального фонду бюджету - 

розпорядниками, планів використання 

бюджетних коштів - одержувачами. 

п. 31  Постанови 

КМУ від 28.02. 

2002 № 228  

„Про 

затвердження 

Порядку 

складання, 

розгляду, 

затвердження та 

основних вимог 

до виконання 

кошторисів 

бюджетних 

установ“ 

у тижневий 

строк після 

затвердження 

розпису 

бюджету 

міської отг 

Фінансове 

управління 

Пирятинської 

міської ради 

Доведення до головного розпорядника 

лімітної довідки про бюджетні асигнування 

п. 26  Постанови  

КМУ 228 від 

28.02. 2002 

„Про 

затвердження 

Порядку 

складання, 

розгляду, 

затвердження та 

основних вимог 

до виконання 

кошторисів 

бюджетних 

установ“ 

у 

двотижневий 

строк з дня 

прийняття 

рішення про 

бюджет 

міської ОТГ 

Фінансове 

управління 

Пирятинської 

міської ради 

Встановлення лімітів споживання 

енергоносіїв у натуральних показниках для 

кожної бюджетної установи, виходячи з 

обсягів відповідних бюджетних асигнувань 

п.4 статті 74 

Бюджетного 

кодексу України 

протягом 30 

календарних 

днів після 

затверджен-

ня розпису 

бюджету 

міської отг   

 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів   

Затвердження кошторисів, планів 

асигнувань загального фонду бюджету, 

планів надання кредитів із загального 

фонду бюджету, планів спеціального 

фонду, помісячних планів використання 

бюджетних коштів та планів використання 

бюджетних коштів.    

Одночасно з кошторисом затверджуються 

план асигнувань загального фонду 

бюджету, план надання кредитів із 

загального фонду бюджету, план 

спеціального фонду, план використання 

бюджетних коштів (крім плану 

використання бюджетних коштів 

одержувачів), помісячний план 

використання бюджетних коштів і штатний 

розпис установи, включаючи структурні 

п. 31, 37 

Постанови КМУ  

від 28.02. 2002  

№ 228 

„Про 

затвердження 

Порядку 

складання, 

розгляду, 

затвердження та 

основних вимог 

до виконання 

кошторисів 

бюджетних 

установ“ 

протягом 30 

календарних 

днів після 

затвердження 

розпису 

бюджету 

міської отг   

Головний  

розпорядник 

бюджетних 

коштів, 

розпорядник 

нижчого 

рівня, 

одержувачі 

бюджетних 

коштів 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-%D0%BF/page2?nreg=228-2002-%EF&find=2&text=%F8%F2%E0%F2%ED%E8%E9+%F0%EE%E7%EF%E8%F1&x=0&y=0#w12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-%D0%BF/page2?nreg=228-2002-%EF&find=2&text=%F8%F2%E0%F2%ED%E8%E9+%F0%EE%E7%EF%E8%F1&x=0&y=0#w221


підрозділи, які утримуються за рахунок 

власних надходжень 

Подання фінансовому управлінню 

Пирятинської міської ради зведених 

показників за мережею, штатними 

розписами і контингентами установ та 

одержувачів за формою, встановленою 

Міністерством фінансів України. 

п. 39  Постанови 

КМУ від 28.02. 

2002 № 228 

„Про 

затвердження 

Порядку 

складання, 

розгляду, 

затвердження та 

основних вимог 

до виконання 

кошторисів 

бюджетних 

установ“ 

у тижневий 

термін після 

затвердження 

штатних 

розписів 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів 

Затвердження пaспоpтів бюджетних 

пpогpaм  

п. 1.6. 

Наказу МФУ 

від  26.08.2014 

№ 836 

„Про деякі 

питання 

запровадження 

програмно-

цільового методу 

складання та 

виконання 

місцевих 

бюджетів“ 

протягом 45 

днів від дня 

набрання 

чинності 

рішенням пpо 

бюджет  

міської отг 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів, 

фінансове 

управління 

Пирятинської 

міської ради 

Розміщення на офіційному сайті 

Пирятинської міської ради 

(http://pyriatyn.org.ua) паспортів бюджетних 

програм на поточний бюджетний період 

(включаючи зміни до паспортів бюджетних 

програм) 

п. 5 статті 28 

Бюджетного 

кодексу України 

у триденний 

строк з дня 

затвердження 

таких 

документів 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів 

Проведення аналізу та прогнозування 

доходів бюджету міської отг 

п.4 статті  78 

Бюджетного 

кодексу України 

протягом 

бюджетного 

року 

Фінансове 

управління 

Пирятинської 

міської ради, 

Пирятинське 

відділення 

Лубенської 

ОДПІ ГУ 

ДФС в 

Полтавській 

області, відділ 

економічного 

прогнозування 

Пирятинської 

міської ради, 

відділ з 

земельних  та 

екологічних 

питань 

Пирятинської 

міської ради 

Прийняття рішення про внесення змін до 

рішення про бюджет міської отг 

стаття 23,  

п.7, 8 статті 78 

Бюджетного 

кодексу України, 

рішення комісії з  

питань 

наповнення та 

протягом 

бюджетного 

року 

Пирятинська 

міська рада   

http://pyriatyn.org.ua/


здійснення 

аналізу 

виконання 

доходної і 

видаткової 

частин бюджету 

міської отг 

Подання офіційного висновку: 

- про перевиконання чи недовиконання 

доходної частини загального фонду; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- про обсяг залишку коштів загального та 

спеціального фондів (крім власних 

надходжень бюджетних установ)  бюджету 

міської отг  

п. 7 статті  78 

Бюджетного 

кодексу України 

за 

підсумками 

першого 

кварталу  та 

наступних 

звітних 

періодів з 

початку 

поточного 

бюджетного 

пероду; 

 

 

в тижневий 

строк після 

складання та 

подання 

фінансовому 

управлінню 

Пирятинської 

міської ради 

управлінням 

казначейства 

у 

Пирятинсько-

му районі 

річного звіту 

про 

виконання 

бюджету 

міської отг  

 

Попередній розгляд проектів місцевих 

програм соціально-економічного і 

культурного розвитку, цільових програм з 

інших питань  

п. 2 Статті 52 

Закону України 

 „Про місцеве 

самоврядування 

в Україні“ 

протягом 

бюджетного 

року 

Виконавчий 

комітет 

Пирятинської 

міської ради 

Перевірка правильності складення і 

затвердження кошторисів, планів 

асигнувань загального фонду бюджету, 

планів надання кредитів із загального 

фонду бюджету, планів спеціального 

фонду, планів використання бюджетних 

коштів (крім планів використання 

бюджетних коштів одержувачів), 

помісячних планів використання 

бюджетних коштів та складення зведення 

показників спеціального фонду кошторису,  

у межах своєї компетенції 

п. 42  Постанови 

КМУ  від 28.02. 

2002 № 228 

„Про 

затвердження 

Порядку 

складання, 

розгляду, 

затвердження та 

основних вимог 

до виконання 

кошторисів 

бюджетних 

установ“ 

щороку  

після 

прийняття 

бюджету 

міської отг 

Фінансове 

управління 

Пирятинської 

міської ради 

Здійснення організації, управління 

виконанням бюджету міської отг та 

координація діяльності учасників 

бюджетного процесу з питань виконання 

бюджету міської отг 

 

п.1 статті 78 

Бюджетного 

кодексу України 

протягом 

бюджетного 

року 

Фінансове 

управління 

Пирятинської 

міської ради   



Контроль за справлянням надходжень 

бюджету міської ОТГ та забезпечення 

своєчасного та в повному обсязі 

надходження до бюджету податків і зборів 

та інших доходів бюджету міської отг 

 

п.4 статті  78 

Бюджетного 

кодексу України, 

Постанова КМУ 

від 16.02. 2011 

№ 106 

„Деякі питання 

ведення обліку 

податків, зборів, 

платежів та 

інших доходів 

бюджету“ 

протягом 

бюджетного 

року 

відділення 

Лубенської 

ОДПІ ГУ 

ДФС в 

Полтавській 

області,   

виконавчий 

комітет 

Пирятинської 

міської ради 

Забезпечення виконання бюджету міської 

отг 

п.2 статті 77 

Бюджетного 

кодексу України 

протягом 

бюджетного 

року 

Виконавчий 

орган 

Пирятинської 

міської ради 

Підготовка 

та  розгляд 

звіту про 

виконання 

бюджету 

міської отг і 

прийняття 

рішення 

щодо цього 

Подання квартальних та річного звітів про 

виконання бюджету міської отг 

Пирятинській міській раді 

п. 4 статті  80 

Бюджетного 

кодексу України 

у 

двомісячний 

строк після 

завершення 

відповідного 

бюджетного 

періоду 

Фінансове 

управління 

Пирятинської 

міської ради 

Публічне представлення інформації про 

виконання бюджету міської отг за звітний  

рік. 

Інформація про час і місце публічного 

представлення такої інформації 

публікується разом з інформацією про 

виконання бюджету міської отг. 

п. 5 статті 28 

Бюджетного 

кодексу України 

до 20 березня 

року, що 

настає за 

звітним. (в 

частині звіту 

міського 

голови) 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів 

Публікація інформації про виконання 

бюджету міської отг за звітний рік у 

газетах, визначених  Пирятинською 

міською радою 

 

п. 5 статті 28 

Бюджетного 

кодексу України 

не пізніше 1 

березня року, 

що настає за 

роком звіту 

Фінансове 

управління 

Пирятинської 

міської ради 

Оприлюднення на офіційному сайті 

Пирятинської міської ради 

(http://pyriatyn.org.ua) квартальних звітів 

про виконання бюджету міської отг 

 

п. 4 статті 28 

Бюджетного 

кодексу України 

протягом  

бюджетного  

року 

Фінансове 

управління 

Пирятинської 

міської ради 

Розміщення на офіційному сайті 

Пирятинської міської ради  

(http://pyriatyn.org.ua) звітів про виконання 

паспортів бюджетних програм за звітний 

бюджетний період, включаючи інформацію 

про стан реалізації інвестиційних проектів 

за бюджетними програмами із зазначенням 

ступеня їх готовності та обсягів коштів, 

необхідних для завершення таких проектів 

п. 5 статті 28 

Бюджетного 

кодексу України 

у триденний 

строк з дня 

затвердження 

таких 

документів 

 

 

 

 

 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів 

На всіх стадіях бюджетного процесу 

здійснення оцінки ефективності 

бюджетних програм, що передбачає заходи 

з моніторингу, аналізу та контролю за 

цільовим та ефективним використанням 

бюджетних коштів.  

п. 6 статті 20 

Бюджетного 

кодексу України 

протягом 

бюджетного 

року 

Учасники 

бюджетного 

процесу, 

в межах своїх 

повноважень: 

Головний 

розпорядник 

бюджетних 

коштів, 

http://pyriatyn.org.ua/
http://pyriatyn.org.ua/


розпорядник 

нижчого 

рівня та 

одержувачі 

бюджетних 

коштів, 

фінансове 

управління 

Пирятинської 

міської ради 

 

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г. Чайка 
 


