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ПРОГНОЗ
МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ

Місцеві державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад складають
прогнози місцевих бюджетів та проекти місцевих бюджетів.

Місцевий фінансовий орган щороку спільно з іншими головними
розпорядниками бюджетних коштів відповідно до цілей та пріоритетів,

. .визначених у прогнозних та програмних документах економічного 1

соціального розвитку України і відповідної території, та з урахуванням
Бюджетної декларації складає прогноз місцевого бюджету - документ
середньострокового бюджетного планування, що визначає показники
місцевого бюджету на середньостроковий період і є основою для складання
проекту місцевого бюджету.

Проект місцевого бюджету на плановий бюджетний період грунтується на
показниках, визначених у прогнозі місцевого бюджету, схваленому у році, що
передує плановому.

Статі 75, 7шч Бюджетного кодексу України



ПРОГНОЗ
МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ

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);

6) 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



ПРОГНОЗ
МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ

ТИПОВА ФОРМА ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

мппствктво ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
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Підготовка пропозицій до
прогнозу

Типова форма прогнозу та
Інструкція по його складанню

МІШСТЕРСШО ФJВАНСШ УКРАЇІШ

НАКАЗ

від аt.З, ОС cl4-!,f

!АКАЗУЮ:

Київ

Іро затвердженвв Мспмичних
екомендвцій ЩОДО здіUсtІСІІUW
Іаготоеки 11ро11оз•11,ііі ДО
рогнозу міспевеге бюджету

Відповідно до С'І8'П'і 751 Бюджетного кодексу Ухраінн, 11унхту 4 Поаожеин
ро Мmістсрспю фінансів України, зzrвер.джсиого постаuовою Кабінету Міністрі
'кроікн від 20 серпвя 20l4 року № 375, з метою запровелженк
:рсдньострокоsоrо бюджсrкоrо плаuувrоmк.ва місцевому рівп!

1. Заmердwги МетОДИ1ші реко.)tендаnії щодо здійснення підготовки пропсзаш
о прогнозу місцевого бюджету, що додаються..

2. Департаменту політики міжбюджетних відпосиn та місцевих бюджеті
установлевому nорцку вебезлечитв:

доведення цього ваказу до місцевих фіивнсових органів ДЛJІ використанн
роботі;

опридюдвеввв цьоrо наказу.

І~

мппствгство ФІНАНСШ УКРАЇНИ

НАКАЗ

Кпїв No _

Про затвердження Типової форми
прогнозу мкпевсге бюажету та
Івструкшї шодо його складяввя

Вішювіцно до етапі 751 Бюджетного кодексу Україин. підпункту 45 пункт
4 Положення про міністерство фінансів України, затвердженого поставовоь
Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, з иетон
запровадження середньострокового бюджетного планування на місцевому рівн

НАКАЗУЮ:

1. Затверлшц такі, шо додаються:
Типову форму прогнозу місцевого бюджету;
Інструкцію щодо складання прогнозу місцевого бюджету,

Наказ Міністерства фінансів України
від 23.06.2021№ 365

2. Департаменту політцкп міжбюджетних вшноспн та місцевих бюджеті,
в установленому порядку забезпечшц:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиці
України:

опрішюдвення цього наказу.

З. Цей наказ набирає чпнності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступник
Міністра Уmотіва Д. В.

ПРОГНОЗ
МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ

Проект наказу Міністерства фінансів
України

https://mof.gov.ua/uk/legal acts drafts 2021-485



1
червня

Кабінет Міністрів України схвалює БЮДЖЕТНУ ДЕКЛАРАЦІЮ
яка набуває статусу офіційного документа та оформлюється постановою Кабінету Міністрів України

Бюджетна декларація містить положення щодо:

1) основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України (із зазначенням показників
номінального і реального обсягу валового внутрішнього продукту, індексів споживчих цін та цін виробників, рівня
безробіття, припущень щодо курсу гривні до долара США в середньому за рік та на кінець року, а також інших
показників, врахованих під час розроблення Бюджетної декларації);

5) розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

9) взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами (включаючи положення та показники, необхідні
для складання прогнозів місцевих бюджетів);

Стаття 33 Бюджетного кодексу України

Міністерство фінансів України
визначає організаційно-методологічні засади складання прогнозу місцевого бюджету
(ВКЛЮЧаЮЧИ ТИПОВУ форму ПРОГНОЗУ МіСЦеВОГО бюджету) Стаття 751 Бюджетного кодексу України

Місцевий фінансовий орган
1. Розпочинає процес Формування прогнозу місцевого бюджету
2. Готує звернення (з таблицею в розрізі років та платежів) до органів, що контролюють справляння надходжень:
Головне управління ДПС у області,
Місцеві органи, що контролюють справляння тих чи інших платежів (органи інспектування, державного архітектурно
будівельного контролю, архітектури та містобудування та інш)
Інші Стаття 751 Бюджетного кодексу України

Головні розпорядники кошів
1. Розпочинають процес Формування прогнозу потреби в коштах на середньостроковий період
2. Розраховують прогноз власних надходжень установ Стаття 22 Бюджетного кодексу України



15
липня

Фінорган відповідно до
основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на прогнозні роки,
аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах

за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечує:

v' прогноз доходів, фінансування, повернення кредитів на
V •середньостроковии період

20ХХ+1 20ХХ+2 20XXt3

~ розраховує загальні орієнтовні граничні показники

Розділ П пункт І. І) Методичнихрекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозумісцевого бюджету, затверджених наказом Міністерства фінансів України від
23.06.2021 No365
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ТАХ FORM

ПРОГНОЗ ДОХОДІВ, ФІНАНСУВАННЯ, ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ
V она середньостроковии період

готує Місцевий фінансовий орган

Потрібно О основні прогнозні макропоказників економічного
і соціального розвитку України на прогнозні роки

Бюджетна декларація на 2022 - 2024 роки (постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548}
Організаційні засади складання прогнозів місцевих бюджетів (лист МФУ від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181}

О аналіз виконання місцевого бюджету у попередніх
та поточному бюджетних періодах

Звітність органів Держказначейства станом на 01.01.2021 та 01.07.2021

О участь органів, що контролюють справляння
надходжень бюджету

Місцевий Фінансовий орган завчасно готує звернення (з таблицею в розрізі років та платежів) до органів, що
контролюють справляння надходжень:
Головне управління ДПС у області,
Місцеві органи, що контролюють справляння тих чи інших платежів (органи інспектування, державного
архітектурно-будівельного контролю, архітектури та містобудування та інш)
Інші

Розділ П пункт І. І) Методичнихрекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозумісцевого бюджету, затверджених наказом Міністерства фінансів України від
23.06.2021 No365
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ПРОГНОЗ ДОХОДІВ, ФІНАНСУВАННЯ, ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ
V она середньостроковии період

Показники дохідної частини Прогнозу на середньостроковий період мають бути розроблені з
урахуванням:

чинного на даний час бюджетного та податкового законодавства
збереження нормативу зарахування податку на доходи фізичних осіб в обсязі 60 % (для громад)
закріплення на постійній основі зарахування 13,44 % акцизного податку з пального (для громад)
використання чинних ставок оподаткування.

Які дані
потрібно
отримати
додатково

Від Головного управління Державної податкової служби України у області:

прогнозні показники обсягів надходжень за видами податків і зборів на 2022-2024 роки щодо
платежів, контроль за якими закріплено за органами ДПС.

Від органів, що контролюють справляння тих чи інших платежів (органи інспектування,
державного архітектурно-будівельного контролю, архітектури та містобудування та інш):

прогнозні показники обсягів надходжень у 2022-2024 роках, контроль за якими закріплений за ними
(кошти від продажу земельних ділянок, відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва, оренди
комунального майна та інші).

Від Міністерства фінансів України та інших місцевих фінансових органів:

показники міжбюджетних трансфертів
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ТАХ FORM

ПРОГНОЗ ДОХОДІВ, ФІНАНСУВАННЯ, ПОВЕРНЕННЯ КРЕДИТІВ
на середньостроковий період

Прогноз
готується в розргзі

класифікації доходів,
фінансування,
кредитування!

Коа

200000
х
х

300000
х
х
х
х
х

Поt.:азu.ики фІ.на11~-ваии.и бю.JЖеТ)·

х
х

ання1 у тому числі:

тому чп

тому чш

покааввке доход1D
!податок 3
до Типової форвш ПJЮГЯОJУ
місцевого бюджету
(•О3!111 третій розділу V)

2o_pu: І 2о_р11: І to_pl};

До.ц111ток~

600000 Фінансування за актпвнимп опер
х загальний фонд
х спеціальнш1: фонд
х УСЬОГО за розділом ll1 у тому i:

х заrальшп\!!!9нд

Показники місцевого б

Код Найменування показника 20_

1r форьш прогнозу
бюджету
вертип poo.:,Jny tv)

'=•'ЗO_pui: ,~::-_!:о, 2~~ ~~.l .•. lO_p11:
l3ait1 ta.,U)

3 4 І 5 І 6 І 7
D:тн1~х тпанс rv-nтiв)

- -
Іцодаток 4 -до Типової форми прогнозу >--
місцевого бюджету >--
(абзац четвертий розділу V) >--->--opry -->--

(!EHj -ріх І . 20_ріх . І 20_ріх І 2о__ріх І 2о__ріх =-

Іцолеток 5
ДО ТІІПОВОЇ форми прогнозу
місцевого бюджету
(абзац п'ятий розділу V)

йоказввка rарsнтованоrо Автономною Республікою Крим, обласною радою
чи територіальною громадою міста ёоргу І надання місцевих гарантій

!додаток 11
до Тппової форми прогнозу
місцевого бюджету
(абзац третій розділу VШ)

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

(грн)
Ьuтранс:ф~/
Ьача міжбюджетиого транс:d:Jемv

20_ріІ.:
(,11іт)

2О_ріІ.:
(,ат11q,.цже110)

2о_ріІ.: 12o_pu.:12o_pix)
(ма.n) (nna.n) (IL'ШJ) !

J_ 4 S 6 1
~ф~prn до зага.тrьноrо фонду бюджету

(код Бюджету)

№sln 20_ріІ:

6
І. Гарантований борг (на кінець періоцу) lrc:Фeprn до спеціадьноrо ФОндУ бюджету

1. І Внутрішній борг
Х у національніfі валюті (грн)
2. І Зовнішній б9Р!
Х І в іноземній валюті
Х ] у національнііі валюті (грн) за 1r..урсом числі:
Х 1 УСЬОГО за розділом І. у наuіональніfі валюті (грн}

11. Надання місцевих rарантііі
1. І Обсяг надання внуrріmніх rарантіfі
Х у наuіональніfі валюті (грн}
2. 1 Обсяг надання зовнішніх rарантіfі
Х І в інозе,-rnії1 валюті
Х І у національній. валюті (rрн) за курсом
Х І УСЬОГО за розділом ІІ, у національніfі валюті (грн)

,..
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Фінорган

О у межах загальних орієнтовних граничних показників, розраховує орієнтовні граничні
показники

О розробляє інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу
місцевого бюджету

20ХХ+1

20XX+Z

20ХХ+З

О доводить їх до головних розпорядників бюджетних коштів
Розділ П пункт 1.2) Методичнихрекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозумісцевого бюджету, затверджених наказом Міністерства фінансів України від
23.06.2021 No365
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Документ ІНСТРУКЦІЯ З ПІДГОТОВКИ ПРОПОЗИЦІЙ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
готує Місцевий фінансовий орган
Надає Головним розпорядникам коштів

Затверджується наказом місцевого фіноргану
Надається листом місцевого фіноргану, в якому також визначаються

. . ..,терміни подання головними розпорядниками пропозиши до прогнозу
Розділ П пункт 1.2) Методичнихрекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозумісцевого бюджету, затверджених наказом Міністерства фінансів України від
23.06.2021 No365
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Затверджується наказом місцевого фіноргану
Надається листом місцевого фіноргану, в якому також визначаються терміни подання
головними розпорядниками пропозицій до прогнозу

...
ЧІ:rкл(J.ІіtА OG;IAC1!A Д[J'ЖАВІ!А А.$ШUСТІ'А1.WІ

"'1-JtA.nAM.OП ФllWILiB

11 А 11:А]

м'~
11J'OW111q),P."t:Mм.t І~u1Т
І 8Ш11"П)110 DJIOII018U11

10 apont01) o6,:i;юiort) 6кu»:n')

'ІАТ8П'і(ЖПЮ
••••••~І')'·ІJІ.&-.:і•
о&-аюr~u,,1111inpul:1t
~щ0$ 01.2.0.11.'w:І:

ІІІСТІt)КІtІА
'•U1 in•--· ·---.J···· .1• .,_••••,. .&.,.с-:..,. ,•..•.••.• ,

1-,,,._ ••••• 1N1.Nж••u

І Імстм-.ш• ро1(ІО&с:. IWIJOt..ZIII) ,., СППІ 751 kuxmioi-o
n:) \:qlllWI t.ІL11 - k"o.t,.,). UQJY \ti•iclq,nм ••.••(18 Yqмut11t

~) 'Wf"ll:.1011 poq· .\t ~м ,Jlpo ·~--- MC10ri1P1"1tu~uau•
а.., 1.,1aa.nu аь«nоtп -,оао•ц,І » 1ip>f1NJJ)' мІСUС•о~ny" п

••.•••••• О(МОІ}U nо..'ІО][С8ІІІ• 1JJ» U1А,аІІ1•І D(*I0111Udi .11) tlponu1)
ilouRt)

1- У 1111 Ьк"tр)•.uіІ пr-sn "19.-m,tl ) ..._.,., ІUОСІЮМ) • t,.:ц,;_r,нJ
n ••uou 'l'JOJ"Мl1W~" ann. ІQО pcr;uwcin)мf'f~~JІІ ІІJ'ІО'К'С

J v,,.or,o ••• ,,••••• , ІІООJІІПІІ 8UIJtl(llt~0'8o.a:..М)' 18 •.__. ••
ll"f'Ul''ПI 'І uб,,.,...._fJC'1J ~ l8J. 11,~·· IJC'f'lf'4 ІtиtІ_._.._.,.
potlкip..iltU.) б.о«Аm1м, .-rnai ,а •pooo•D ао O'p8(W01"" o6..uc:wont6юv:e'f)'
~- 1 •••••~ ••••• ,~ f~ll.'81).af!dlnrutOi
QtC1nf1' ••• ,....м~•,

(~і ,..,... ••., tlOUJIIПl8 -.&,81'1.111 oб.J8olont '8twil.l'f) ,•••••••••
q.'CDТII ,~oro~~ po'IIOPLWU)' r-,.-,t,мlf\ (ОІПІІ ІІІ
:О. 20_poo(.iui •СJРІОІ'ТUМІ r..-r'fttinou•••)(.-..r<Jti lt

Пponow.i.i11 IIOtfflC'IПNП)~•n~·n,•1:U_-10_ р,о ••.•••
'CllopullП·IІ(»."U "Фu(tw.1il'nl-1)(--.an-2~

Пf'IOPV11WI " Ір<ІІ88h) OU8Dklf• 6'\P:ny ••• :о_ :о_ ро(ІІ
ІIUJt.a}LU.Шteor,.•ПП-:!1(.v.зa ~IU1-:!.~1)

1,,-юww•ІІІО~')'~~•• 20 _ - 20_ ~.-nом
teltt'f"dПll-1ІІ~l-~m1-J)4,».un,a4i

.& )'сі ~мрпс• IIOQ»IIU ) ~ ••JІ•.•••• Jllli "800 1anp)'Uli(10..
~ )' rp8llltn. J Oq,)f.NII0» .-0 UJ.111C'O <l(IIUI..

S У +оРмІ СІрІ(ХЮМU rpu:11 •••Jn ......,.IWt •1UUC'ТW:1 pomD.\13
ClpiU'"81.U .,,.._....\ СЮОJІОООІ ......-n;ІІ ОЬаuюfо~ fl ••••••
~,o6.ualc.-o6eo.i..11)'••~•ntriOI

6 У~ npcg,81ui. _, ОfІОІ'1ІО'І)~-.uc"rJ •-.-..,,.СІ ТUl_,
•no8ep88•l~"PO,l.(IIN'f)---ptWCWOWIIТ) ~аnс,мрак•
~ "..w\• -- МІnІІ.ІІіІ• к~ ,..,,. - ~-

чшк

qi:;p
11)-Ша,.,...._ 1&1,-. Чq,оа.18000. ,..,.,._ ІОІЩ17-1<-о&.17·:Т·

L-.t..illю-,df.Rsp-..._.W\.81,CДPПOYOZ.3114)$

u - _ ІІа

11 117

.., _
Го.юtн•.м роVІорuккІа)t icowтi•
o6.ucкom б...,.еrу (-.а сnмасоч)

lpo numm>•"Y npon,o,y
ш••. моrо бІQЗJОnу •• 2021-2024 i--•

На 11t~OІІaиttJ; "І8СПІ КМ ЧtпqJТОТ стпn 751 .аоtОЗММО .:LU кqх.а.нмuтu
ІНЩ,Исt1UІІU • роІіотІ •р• форwуаанн, npono:ІІІUJA ІЮ пропtО]) о6:JJСІІ
uжету ка 202.2-2024 роо tн~-шuо J nW'OТ08юt пponoJНull NJ ПJММlІ
;-,,oro бtQзжm. ,.....,.,..ну кan:,ow д.n111>та»<ІfТУ ф,нан<11 4,роа,

»JІІСІІОТ a_,,.,r uмiн1<1J18U1i 1u 05.07.2021 №12 •Про "'""!';!ЖСJІ
Інстр)1mіТ i ni,sroтaa.o uponm:и_щA ;ю npontmy о6J:ІСМоrо~е,-у.. та Ot;pn,
хо6.1и80С'Ті c:u.&..'Ll.ltkl рсnрu)-м.к:іа до nporмcni• місцеах 6юarn
11 2022·2024 роtсМ, на.mа8Ні 11мС'ТОw Miнic-repcna фІіWІсаа УІ(J№н
ІІШО9.06.l021 NIOSII0-14-6/11181

Урuом •• -=wин• к.бlІІ<1}' МІНІСТJ>І• У,:роінм JI троан• 2021 ро
CU&/lrflO &oд.;crnt)' А«І'ЩИWЇХ) И~ 2022 2.024 р(Ж:Іt та 1ІТ'Іq)..І)І(еНО nocтattOI
КІ6інму Мшістріа У,q,аін• 11.t 31 OS.2021 ••• S4i •Про cxoannou 6'Ішпnк
••ІІІІІраЦіТ 1.11 2022 - 2014 i-,o• (:wi - 6'on<m11 ....UІІJІШО).

Дм POJPUY•"Y П00]8JIQI 6'o.D<mюl д,IOllf'IUUl ••кормстано ОСІІОІІ
npomo1Нi illUrpOS()НOWt'IHi ПООJН1ІІСМ nсокоwІчщ)rо та co11.ia.1"'8oro р010п:
УкрuіП4 ТІ оqхм, npMlf)lQt:•tu 6! Проntо:ІІІМХ poopu)·и1rt1 MJ 2021 - 2024 ро
po:,po6nm1 МІН<КОІіО\ІІІО4

107 1ou І 1es1



Документ ОРІЄНТОВНІ ГРАНИЧНІ ПОКАЗНИКИ
готує Місцевий фінансовий орган

20
липня

Надає Головним розпорядникам коштів
Додаток 1
ДО МеТОдІІЧНІІХ рекомендацій
щодо здійснення підготовки
пропозицій до прогнозу
місцевого бюджету
(пункт З розділу І)

Орієнтовні граничні показники
видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету

головному розпоряднику бюджетних коштів
на 20_ - 20_ роки

-------------------------------- т (код 1 1 1
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) і Типової відомчої і (код за і (код бюджету) і

і класифікації видатків та і ЄДРПОУ) і і
і кредитування місцевого і і і

....................................................................................................................................... J бюд;кетv) і і і
(гон)

Орієнтовні граничні показники 20_рік 20_рtк 20_рtк
(план) (план) (план)

УСЬОГО видатки, у тому чпслі:
Загальний фонд, у тому чпслі за рахунок:
міжбюджетного трансферту
....
Спеціальнпй фонд, у тому числі за рахунок:
....
УСЬОГО надання кредитів із загального фонду

:-- - ------- - - ------- - - ---- --- - - --- - --- - - --- ---- - - --- ---- - - --- ---- - - --- ---- - - --- --- - - - --- - -- - - - --- --- - - - --- --- - - - --- --- - - - --!

і Керівник місцевого фінансового органу і (підппс) ~!:l.~.~~~j~(~.W~J~~.ПJ.W J
'--------------------------------------------------------------------------------------------------- ~

наказ Міністерства фінансів України від 23.06.2021 №365
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1
серпня

Головні розпорядники відповідно до доведеної фінорганом інструкції та орієнтовних граничних
показників, а також з урахуванням вимог Методичних рекомендацій Мінфіну складають пропозиції
до прогнозу місцевого бюджету та подають їх фіноргану у встановлені ним термін

20ХХ+1

20ХХ+2

20ХХ+.3

. .
І І

30
липня

~·'~ LOGICA('І"" EU for str011ger publ1c financeV systems of ІосаІ govemments

Наказ МФУ
від 27.08.2020 №534

. .
І І

1
серпня

Наказ МФУ
від 23.06.2021 №365

Пункт 15 Плану заходів із впровадження в досліду експлуатацію інформаційно-аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів «LOGICA»,
затверджених наказом Міністерства фінансів України від 2 7.08.2020 №534
Розділ 11 пункт 1.3) Методичнихрекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозумісцевого бюджету, затверджених наказом Міністерства фінансів України
від 23.06.2021 №365



Орієнтовні граничні
показники

ФормаПП-1

ФормаПП-2

Форма ПП-З

Прогноз місцевого
бюджету
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ПРОГНОЗ
МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ

І

Аналог граничних показників в
бюджетних запитах

1 таблиця - аналог загального
бюджетного запита 20_-1

Готується по кожній програмі,
Аналог індивідуального

бюджетного запита 20_-2

Готується по тих програмах, де
є додаткова не забезпечена

потреба. Аналог додаткового
бюджетного запита 20_-3

Аналог рішення про бюджет на
3 роки

Методичні рекомендації щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозу місцевого бюджету, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 2З. 06. 2021 NoЗ65



30
липня

Документ
Готує

Надає

ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ
Головний розпорядник коштів
Місцевому фінансовому органу

Дош,пж2
по метоцичвих рекоменлапій
щодо здійснення піцгоговкп
nроnоз,щііІ до прогнозу
місцевого бюджету
пункт 3 розділу І)

[ІрОПОЗИЦІЯ до пюгвозт :І'ПСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 10_ -10_ РОКИ звгвльвв (Фор>r• пп.п
(I.O;iTaio.oiІUCOAO' (ЕО.::иЄ.:~РПО}) (,;о.;СІІОаt'f)')
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Документ ФОРМА ПП-1
готує Головний розпорядник коштів

Додаток2
до Методичнпх рекомендацій
щодо здійснення піцготовки
пропозицій до прогнозу
місцевого бюджету
(пункт З розділу І)

r--l. _
1
_ ПРОПОЗИЦІЯ ДО_ПРОГНОЗУ lVПСЦЕВОГО БІОДЖЕТУі 20_- 20__РО! заrал.ьна(Фоrма ПП-1) _

і (найменуввння госто-внот-о розпор~а копгтів місцеsого бюд-жету) і (код Т~о':'ої відом_чої і (код за ЄДРПОУ) ! (код бюцже-гу)
: : к.11.асиф~кац~ї :sи;:::tатІаБ та : :! ! 1',>едиЧ~":;;~~еІSОГО ! !
! ! ! !

2. і Цілі державної політики у сферах діяльності. реа.-uзацuо якої забезпечує rол~вннй розпорядник ко~rів мгсцевого 610~ету. та
. : _показники_їх_.ч._осяrнення --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

№з/п 0ДИН>Щ)І
БІ:В.Ііру

20__ рік
(звіт)

20__ рік
(затверджено)

20__ рік
(n'Іан)

20 __ рік
(план)

20 __ рік
(п.,~ан)

2 з 4 5 6 7 8

1. [Цьпь 1
l, l, !показник досягнення цілі 1
1.2. !показник досягнення цілі 1

2. [Цьпь 2
2, l, !показник досяrнення цілі 2
2.2. !показник досяrнення цілі 2

3. [Цьль 3
3.1. !показник досяrнення цілі 3
3.2. [показннк досягнення цілі 3

1 таблиця - аналог загального бюджетного запита 20_-1



ЦІЛІ ДЕРЖАВНО! ПОЛІТИКИ:
. . . . .відповідали прюритетним ЦІЛЯМ, визначеним стратегічними та програмними

.документами, актами законодавства та Іншими нормативно-правовими
актами, планами діяльності головних розпорядників на середньостроковий

.,._,
•.iт,w,,-----~~-~-IDІJ),utf.

;;..=·==---.,----- ==· ~ ---,_

~~

.перюд;

1
~-=·~-=---~~~~;;1.;

1

1 спрямовувалися на досягнення певного результату;

І~№=: : : ! : ! І 11 оцінювалися за допомогою показників досягнення цілей.
~'' ! І І І І І

Доцільно, щоб цілі давали розуміння щодо кінцевого результату діяльності
головного розпорядника у відповідній сфері або чітко визначали напрям руху
змін, спрямованих на покращання ситуації або вирішення проблем у сфері. .
ДІЯЛЬНОСТІ.

Не бажано допускати під час визначення цілей такі формулювання, як
«реалізація державної політики», «забезпечення діяльності», «виконання
зобов'язань».



Для кожної цілі державної політики - показники їі досягнення .
./ Показники досягнення цілей - інтегровані показники, що враховують результати, отримані за

рахунок реалізації усіх або декількох бюджетних програм .
./ Доцільно, щоб показники досягнення цілей виконавчих органів місцевих рад характеризували

досягнення та зрушення, що відбулися на території відповідної адміністративно
територіальної одиниці.

./ Рекомендується, щоб показники досягнення цілей:
О характеризували прогрес у досягненні цілей державної політики у середньостроковому

іІоJаТІЖ2
"'~lrn!;uг!КIL'lptm\lt!IЮЙ
ПЮЕ1ШК'JІеІОІІпіlrоrовm
проооJІШіJІ;юnрогиооу
кісQmrобюд:щ
(пym3p0J.D:ryl)

пюпозвшялопюгвозтмсшвоговюдвпт ~J!_ -2!J_І'(ЖІІ nr1:u,н1 (Щ!!.!!!!:D
(~-----а-,) (WT-- (to.i"Є:Pf!m) (Щ"'1U!!'J...,._,..,.-----

І_u, о_u,

_u,
::1ІІСП О8ІІР!

І о-u)_u,

періоді;
О характеризували стан та зміни у сфері діяльності головного розпорядника;
О надавали можливість відстеження досягнення цілей державної політики у динаміці та

порівнянності показників досягнення цілей за роками;
висвітлювали ефект, який отримують економіка та суспільство завдяки діяльності головного
розпорядника;
перевірялися та підтверджувалися офіційною державною статистичною, фінансовою та іншою
звітністю, даними бухгалтерського, статистичного та внутрішньогосподарського
(управлінського) обліку.

./ Під час визначення показників досягнення цілей державної політики рекомендується враховувати
усі витрати головного розпорядника на відповідну сферу діяльності, включаючи міжбюджетні
трансферти.

./ Кількість показників досягнення однієї цілі, як правило, не має перевищувати трьох.

./ Не доцільно, щоб показники, визначені для однієї цілі державної політики, дублювалися для іншої.

./ Для показників досягнення цілей, що потребують методологічних роз'яснень їх змісту, головному
розпоряднику рекомендується розробити методику їх розрахунку.



Документ ФОРМА ПП-2
Готує Головний розпорядник коштів

одаток З
до Методпчнцх рекомендацій
щодо здійснення підготовки
пропозицій до прогнозу
місцевого бюджету
пункт З розділу І

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ l\ІПСЦЕВОГО БЮД)КЕТУ НА 20_ - 20_ РОКИ Інднвщуальна (Форма ІШ-2)
1 · · Т r 1

· Киаw.tенуааиw1 голсвного рсепоряднвка коштів місцевого бюджету) (xo;:t Типової відо:м-чої L'1асвфіхації ; (xo;:t ва Є;:!РПОУ) І (ко;:t бюджету) j
. Вц:\атш та хре~"1ІаиІОІ місцевого і !

: ••••••• : ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J••••••••••••••••••••6юджету2 ~ L ~
:2 : : : --------: :і · ~иаіhfенувани.я відповідального виконавця) : (код Типової відомчої класнфікацй і (код ва ЄДРПОУ) і і
: і : Бц:\атІОВ та кредитуваини місцевого і і іі і і бюджету та номер в системі _ і і і
: : : головного розпорядника КОШТІВ : : :ь. ····~ : місцевого бюджету) ;·······································t····································:

: і (найменування бюджегвої програми :srідно :s Типовою програмною ! (код Програмної класифікації , (код Типової програмної : (код Функціональної і
: :класифікацією видатків та креднтування місцевого бюджету) : видатків та креднтування місцевого : класифікації видатків та : класнфікацй видатків та :
і і : бюджету) : кредитуваии.а місцевого і кредитуваини бюджету) :

~•:•-f~авдаивя::та законод=чі-ЩЦсrавч~ацU-бюrо<етн:І п~,Ра>~_н•_20:::_--20:::_: р_окиl;;:::: ::бюдже,у):::: ::~: !;::~:::::::;::: :~::~~~::::::::;_!
і !!) і
і Q'І :........ .J.:.l..-------------------------------------------------------------------:
і4.З. tпідставн: :r r1) 1
і 12, :' :.,! '

Готується по кожній програмі
Аналог індивідуального бюджетного запита 20_-2



Документ ФОРМА ПП-2
готує Головний розпорядник коштів

r _~.1.· ~=~==:; ::~= ~==~::;;::::~ 20·::: - 20 ::··w~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.1
(грн)

,,
Код

бюджетної
класифікації

Найменування 20_рік
(звіт)

20_рік
(затверджено)

20_рік
(план)

20_рік
(план)

20_рік
(план)

2 3 4 5 6 7
х УСЬОГО_,_у тому числі:
х загальний фонд.,_~числі:

•.• І міжбюджетний трансферт І І І І І І
х спеціальний фонд, у тому числі:

міжбюджетннй трансферт

власні надходження бюджетних установ за видами надходжень

повернення кредитів

(грн)
Код Економічвої Найменування 20_рік 20_рік 20_рік 20_рік 20_рік

класифікації (авіт) (аатвердженс) (план) (план) (план)
видатків бюджету

І 2 3 4 s 6 7
2000 Поточні видатки, у тому числі:
х загальний фонд
х спеціальний фонд. у тому числі:

Готується по кожній програмі
Аналог індивідуального бюджетного запита 20_-2



Документ ФОРМА ПП-2
готує Головний розпорядник коштів

! ..6.2 ..!.Наданнякредитів.за кодами Класифікації кредиrування.бюджету у20 -20 роках: J

Код Найменування 20_рік 20_рік 20_рік 20_р1К 20_р1К
Класифікації (звіт) (затверджено) (план) (план) (план)
кредитування

бюджету
1 2 з 4 5 6 7

4110 Надання внутрішніх кредитів
4210 Надання зовнішніх кредитів
х УСЬОГО

! ..7 ·.. ...!.Видатки/надання.кредитів.за .напрямами .використання .бюджеnrnх кошrів .У _20 - 20 роках: 1
№ Напрями використання бюджетних коштів 20_рік 20_рік 20_рік 20_р1К 20_рlК
з/п (звіт) (затверджено) (план) (план) (план)

1 2 з 4 5 6 7
1 Напрям використання бюджетних кошrів 1, у тому числі:
х загальний фонд
х спеціальний фонд, у тому числі:
х бюджет розвитку
2 Напрям використання бюджетних кошrів 2, у тому числі:
х загальний фонд
х спеціальний фонд, у тому числі:
х бюджет РОЗВИТКУ

х УСЬОГО у тому числі:
х загальний фонд
х спеціальний фонд, у тому числі:
х бюджет РОЗВИТКУ

Готується по кожній програмі
Аналог індивідуального бюджетного запита 20_-2



Документ ФОРМА ПП-2
готує Головний розпорядник коштів

!.. 8. ! Показники мЇJ!,,-бюджеnrnх трансф~n~·-в~--~-~--------------------------
і 8.1 ! Показники мЇJ!,,-бюджеnrnх транс(j)~n"-'·=-в_,_з-"інших==-бс.сю.с,дж=·ссе'-'т=ів'---------------------------·

,-
Код Класвфікаціr доходу бщжеrу/Код Найменування трансферту/ 20_рік 20_рік 20_рік 20_рік 20_рік

бюджету Найменуваявя бюджету - вадавача міжбюджетного трансферту (звіт) (затверджено) (шав) (шан) (план)
1 2 з 4 5 6 7

І. Трансфертн до загального фонду бюджету
Найменування трансферту І
Найменування бюджету І
Найменування бюджету 2

П. Трансферти до спеціального фонду бюджету
Найменування трансферту І
Найменування бюджету І
Найменевання бюджету 2

х УСЬОГО за розділами І, П, у тому числі:
х загальний фонд
х спеціальний фонд

:··s::Г}Показники_мія,,-бю.джетііі~'їj).;;-;ёф.ерm_ішnим_бюджетам .
(гсн

Код бюджету Найменування трансферту/ 20_рік 20_рік 20_рік 20_рік 20_рік
Найменування бюджету - отримувача міжбюджегного трансферту (звіт) (затверджено) (план) (план) (план)

1 2 з 4 5 6 74
І. Трансферти із загального фонду бюджету

Найменування трансферту І
Найменування бюджету І
Нвйменування бюджету 2

П. Трансферти із спеціального фонду бюджету
Найменування трансферту І
Найменевання бюджету І
Найменування бюджету 2
УСЬОГО за розділами І, П, у тому числі:
загальний фонд
спеціальний _фонд ............................................. .............................. . ..............................

Готується по кожній програмі
Аналог індивідуального бюджетного запита 20_-2



Документ ФОРМА ПП-2
Готує Головний розпорядник коштів

!9·.······тобсяги І<аІІіта.~"П>них вІ<J~адень.іvозр1зі інвестиційних проектів .v 20 --2<> роках і

ОчікуванийЗагальний період Загальна рівеньреалізації вартість 20_рік 20_рік 20_рік 20_рІК 20 РІК ГОТОВНОСТІНайменування інвестнційноrо проекту проекту, (рік проекту, (звіт) (затверджено) (план) (план) (план) проекту напочатку 1 гривень КІНеЦЬзавершення) 20 0011.-V, %
1 2 з 4 5 6 7 8 9

УСЬОГО х х

! Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів ! ! !
l J (підпнс) .J. Власне і.\І'я ПРІЗВИІЩ .J

Готується по кожній програмі
Аналог індивідуального бюджетного запита 20_-2



Документ

Готує
ФОРМА ПП-З
Головний розпорядник коштів

Додаток4
до .Методпчних рекомендацій шодо здійснення піцготовки пропозипііі J.
прогнозу місцевого бьо.цже-гу
(пункт З розділу І)

ІІРОПОЗи::ц;ІЯ ДО ІІРОГНОЗУ r\!Псц;ЕВОГО БІО~ТУ НА 20_ - 20_ РОКИ додаткова (Форма ПП-З)

!1. ,·····---------------·-·····-·--------------········----------------·-····-··---------------·······-------,--------········----------------·······--------------,·········--------------···········-----!

j ~на.й:-dе.нув.а.нни rоловного р~порJІІ.,дИИКа копrті.и міс.це.вого бІОд-;кету) j (ко~ Т~овоі відо:мчо"і. к."Тас.~фіхаці:'і j (ход 38 Є.ЦРПОУ) (к:од б~о~ету)

Ь. ----!----····-------------------·-····-------------------·-·---------------------··---------------------··----1-"ц;taтrn та~~шсцевоrо-1-----------·----------------------·---- ----------------·--·-----------------
! !(н.~t:е.ну·в.аиия :ві;:tпов.іда.,,ьноrо вик:оиавця) ! (.:о~ Ти:пово'і JS.ідо:мчо"і Е.."1:асифіж.аці:ї ! (код 3-3. Є.ЦРПОУ)
! ! ! ви;J;аткі!s та :кредитувани,s: Шсцеиоrо !

І ! ·····-------------------·····------------------·····------------------·-··-·-----------------·····--_! ~~~::=~~~=~;:~ ! ··-------------------·-···---i---------------·····-----------------h. ~одаткові видатк:и/иада..н::ня: ь..'"}>ед:итів на 20_- 20_ роки за бз-о.цзесе-гзззаьсн програ1'1а__~~=
: : _

Kon

Програм.вої
ЮІасифі.капіІ ви.да:nсіи

та КJ)е.;хи'У)"Ва.ИН11
Wсцевих бІОдж:етіа І

ЕконоШчвої
ЮІасифі.капії ви.да:nсіи

бІОджету.f
К."1.а.с.uфі.ка.цu
L-ре.!DП')"ВёlИИS

б10zюкетv

Типової
проrрам::иої
кпа.сифіІса.а:іУ
z.ида'ТІСі& та

е..-редит)"ВёlНИJ[
місuевоrо
бюд:;;Еету

Фуихпіоиа..,хьиої
кпа.спфu:а.піІ

JЯШаПсіJs.та
L-редит)"Ваин:а

бІОд:жету

20 __ рік

JобсJп- пропоsяпй
ко·штів~ шодо

_ межах Од3-ТКОJ$0ГО
ОрlйП'ОВН o6c.a:ry
rра.иичио коштів
пока:sвнха

20 __ рік

JобсJп- пропоsип.ії
ко·штів~ шодо
_ межах Од3-ТКОJ$0.ГО

ОрlйП'ОВН o6c.a:ry
rра.иичио коштів
пока:sв:нха

20 __ рік

~

обс.Jп- :КОПJТ1.8 пропо:sнції
8:)..(еж.ах шодо

оріе:нтоин о~аткового
rра.иичио обс.а:rу
пока.:sииха коштіи

х
х

2000
3000
4000
х

2000
3000

х
2000

2 І з І УСЬОГО за б:Одж:еТНИ"-ш І 5 І 6 І 7 І 8 І 9 І 10
х х

програ_~а...."1И., ~ то~числі:
х х Загальний mонд.-
х х поточи.і видатки
х х капітальні ви.датки
х х надан::ня ~....--vедитів
х х Спеціа.7ьний фонд:
х х поточні видатки
х х капітальні видатки

БК>д;,кетна прогрсUі:а 1"
~ ТОІ\~ числі:

х І х І Зага.7ьн_ий Ф._онд-·
х х ПОТОЧИ1. видатки

Готується 1 (якщо є незебезпечена потреба) в розрізі програм, де є додаткова не
забезпечена потреба. Аналог додаткового бюджетного запита 20_-3



Документ

Готує
ФОРМА ПП-З
Головний розпорядник коштів

3000 х х капітальні випатки
4000 х х м;оnанн:я
х х х Спеціальний t:Ьонд:

2000 х х поточні випатки
3000 х х капітальні в.ипатки

ІЬ,::tсrави та обrрунтуванн:я пропозицій щодо додаткових коштів за.гального фон;цу

Пі;:tсrави та обrруитуЕанн:я пропозицій щодо додаткових коштів спеціа.,:ьного фонду

Бьоджетна проrра..-.т 2.
v то:-.= числі:

х х х Загальний mпнд:
2000 х х поточні видатки
3000 х х капітальні випатки І І І
4000 х х надання к
х х х Спеиіальний d>йнд.-

2000 х х поточні видатки
3000 І Х І Х І капітальні видатки

Пядставн та обrрунтуванн:я пропозицій щодо додаткових коштів за.гального фов;цу

ІЬ,::tсrавв та обrрунтуванн:я пропозицій щодо додаткових коштів спеціа.-n,ного фонду

-4~-т Зміна пох.азників досиrвевюt: цілей держаеног політики у ві;:tповідвій сфері діюtьності, у разі передбачевв.з: додаткових коштів ваІ 20_ -20_ роки:

Хе:s.Іп НаіЬ<евуzаивs О;:ш:ипw1 20 __ ріх 20 __ ріх 20 __ ріх
ЕІD.ІЇР)· (п,~) (ПІRИ) (ПІRИ)

ПО~Е П0~3 п:о.~z по~з ПОІСіІ.ЗИИЕИ Е по~з
:,.,:е,оах )"J)IOC)""Z.aJD<JD.1 :,.,:е,оах )"J)ЮС)--.....кяJІ[).І "'1е::ІС3Х )"РІО<)~

оріопож:иоrо ,::(0JІ3ТХОЕИХ орієнтоs:коrо .:tО.а:3:ТЕОЕИХ орієиrоz:иоrо .:Ю.i:tzтJ<OEIOC
rр3ВИ'ПtОГО о:опп-і.Е rp3ВИ'DtO.ro о:опп-і.Е rр3ВИ'ПtОГО ЕО.ПП'Ї.&
по~ по~ по~

1 2 3 4 5 6 7 s 9
1. Ці:хь

1.1_ покаеннк посягнення ці.'!Jі
1.2_ пока.зник досиrвевия ці.,rі

2. Ці.,ь
2.1_ покаеннк посяз-ненна ui.'!Ji
2.2_ пока.зник досиrвевия пі.'!Jі

f Керівних установи - головного ро3порядиика бюджетних ..._-оштів і ----.,..-:----:----- : ----:::-----,---,--=======--- :
: : (пшппс:) : В=е ш'2 ПРІЗВИПІЕ ;
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Документ

&
ПРОПОЗИЦІЇ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

Якщо розпорядник планує надавати трансферти!
У разі передбачення у пропозиціях до прогнозу місцевого бюджету, поданих головними

розпорядниками, надання міжбюджетних трансфертів іншим місцевим бюджетам, фіноргану
рекомендується у триденний строк з дня отримання таких пропозицій до прогнозу місцевого
бюджету надіслати обсяги таких міжбюджетних трансфертів на середньостроковий період іншим
фінорганам

Іцошпок5
ДО Методичних рекомендацій ЩОДО

зшйсвення пшготовкп пропозшіій
до прогнозу місцевого бюджету
(пункт 8 розділу Ш)

Показнякв ~tіжбю!ІЖетви:х трансфертів (іншим мкцеввм бюджетам),
які передбачаються в прогнозі місцевого бю!ІЖету

иа20_-20_роJ.:И

(п111-01екуиюu: місцевого бю.J:І:їІ(ету - ка.:1,авача
між.бю;rо:~ого тр_~~сфер_;.у)

(найменування міспевогс бюджету-« отримувача
міх.-6ю.:ІЖетного трансферту}

Керзвннк місцевого фінансового оргаяJ

(иад,,tекувавнJІ місцевого фівавсового орrану (код за
ЄДРПО

(код бю.:~;кету)

(найменування міспевоге фіна.нсовоrо ор·га.ну (КОЗ311
ЄДРПОУ)

(коа бюджету)

(гон
Ко,:1 Тиаової програмної Найменування трансферту 20_р ••• зо _pu: 20_р •••

1'..,ас.11фікщії видвгків та (n.'WI) (a:iut) (a:iut)
i:pe.;nl1)"8AIOU міецевеге

бю..•..•....._,
І 2 3 4 5

І Т-.uc"""'m із вагадьнсго dюк:І\, 6ю.:iжetv
І І

х УСЬОГО за розділом 1
П. Toa.нctfw..nтu: U спеціального ml'\u,v бю~,

х УСЬОГО за ооалілом П
х УСЬОГО за =·,·~а.\ІН І та П ,, томv Ч11с.,і:
х заr~ІШЙ Фо1u;
х спешальняй фонд

l _ (пішmс Власне ім'я ПРІЗЩПЦЕ

3
дні

Розділ ІІ пункт 7 Методичнихрекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозумісцевого бюджету, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 23.06.2021 No365
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постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 № 548
Лист МФУ від 09.06.2021 05110-14-6/18181

лист ДФОДА від 10.,.2021 03-02і21 035/fl~~ ..•....-.••-..
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tl.l 1022 :lQ:!-1 р)КМ

"1ІJІk:1(1'Cf•O .tllt)IC. Y~fttІI 001\W..••.••b(. шо t"lpttt1Ja.1..ai:111 1*1.'ILUI
-. ...i~ ЦІVІtмІі.. MtU .I~~ йІІЦJ,',ІQ;І1І І.а l!pl!Cl'Jt• )IJru.--.11.\ ~ПUІ

8ІLJUІ•MtO <Т.ІГІ~k) iS b11t.UC\1'11IOl'U lt!Q.1<IC)' \.'qi1U1.11 (:w11 N).Jciц:).
Так. 11)'1tn'Olil І С1111·11 ]S КІ'І,10:КС), 114'11.ІІІІW':ІІО. Щj~ l\111nrrt']ICІIIO f111к111.:1n

~'•1~:Нн -"'~н,•. J>U .w,ик--,рі• А•,uн<»енІ» ,.-..11)-блh.:н Kr11w,. 1'ІКШ:UІМ

ДCJYA,(3llltlt~I адмі11істр:111і•м. виконавчим органам ві.'1ІЮІІі.'11t11Х міса.каwt p.L:1
°':обп11~rі ск.,1~1111• розраху111.:і11 до прогнозів міс11с1111х бюджсті11 т" np11en111

ЕЛЕКТРОННА ПОШТА

Департамент фінансів
Черкаської обласноїдержаввсг

адміністрації
Ві:І.ді, планування та аналізу

бю,иету

Від 10.06.2021 №03-02-21 035/511

Про прогнози місцевих бю,:хжеrів
на 2022 - 2024 рокн

Місцеві фінансові орrанн

Ji111t 3 І травня w:!.I puiry
f затвсрдЖСІІQ !I\JCREШ9}

~

СХІІІі!ІСІІН• І:І'fІ).1:<ІіеfІІ(!Ї
ці11).

)ІіСЦСВІІХ 5tv......,_l:"ltll
а дt-pit.-a11116i ,ntІ!Ін,1,,

Укр::Іі1111. Ui:cdi С1.а."Ю('О
с1ш11омі•,11uі Cic.11JC:.i:t1

І1чноі стрзтсrІі 11.1 Ш'РlІ-.:І
Ь,wснт111 ско1t0\uц11,мс 1

Іі ВІІІШрІІСТЩНІ ООІОИІІІ

а соціа.1мю10 r,)lttШІ)'

2022 - 2024 рокн,

ІІься 11родо11жс1111я
J:r11is11oro розвитку

1 та зниження
ТСХІІО!ІОІ'і•111ості

Іваш1я товарів на
Іої привабливості

Додаток у файлі MFU2024.rar

Дирепор Ната.'111 КРАВЧЕНКО

2ов І 2024
Прогноз

5993.9 6651.О
)04) 105.О

105.J І 105.О

106.2 І 1os.1

8.о І 7,8

-1062) 1-12096

75 686 81 668
107,7 107.9

Відповізио до положень частини 1 етапі та 751 Бю,:хжеrноrо кодексу
України місцевий фінансовий орган щороку спільно з іншими головннмн
розпорядниками бюзжетннх коштів ві;utовідно до ці-1ей та пріоритетів,
визначених у прогнозних та програмних документах економічного і
ссцівзьного розвитку УJ..'J)аінн і ві.:mовізиої території, та з урахуваннюJ ._,..._••••,__.,.._.
Бюджетноі дек.uраціі складає прогноз місцевого бюх,кету - документ 5,5 52
се:ре.:щьостроковоrо бю,иетноrо планування, що визначає показники місцевого
бюджету на се:ред.ньостроковнй період і є основою ,!Ідя скяадання проекту
місцевого бюджету. 28,8 29.2

На засіданні КабіНСІ)' Міністрів Україин ЗІ травня 2021 року урядом 28.9 :іІ 29,4 :tl
схвалено Бюджетну декларацію на 2022 - 2024 роки та затверджено постанову
Кабінету Міністрів Украіни в~ 31.05.2021 № 548 «Про схвалення Бю,иетноі
декларації на 2022 - 2024 рекн». ~~:с:::::::::::::::::::::;::::::::с

На внкснання положень статей 75 та 751 Бю,:хжеrноrо кодексу Украfнн
надевлаеме надані Міністерством фінансіа Украrни особливості скпадання бюлжеша політика щодо місцевих бюджс·rіо та міжбюджетних
розр~в до про~озів місцевих бюдже:rів та проектів місцевих бюджетів 22 - 2024 роках буде спрямована на розвиток серспньсстрокового
(ЛНСТн:~~;Uі\~~=:s;j~~~б}~::~ рсзробленс щ:тодичні JL13tty83ttll• Іt3 МісЦСІІОМу рівві, удОСІЩІІ~ІСІШJt між6ІОДЖС'ТІt()r'О ::~.;
рекомеидаціг щодо здійснення підготовки прогшзнцій до прогнозу місцевого

:::;~~~p:=a::~=:~'l::::~~'d=:a~~::::=/o місцевих . . . . _ . юджс-rу
Прссиме розпочаm роботу щодо форщваиня прогнозів місцевих на наказом Міністерства фінансів Украіни ВІД 02.06.2021 № 314 «Про
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Під час заповнення форм пропозицій до прогнозу місцевого бюджету у 2021 році слід враховувати
такі особливості:

у 2021 році - 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:
. . . . .- оргєнговн: 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-З зазначаються усі бюджетні програми, як: 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.

Лист Міністерства фінансів Украіни від 23.06.2021 No05120-08-6/19865
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Фінорган здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників
пропозицій до прогнозу місцевого бюджету щодо:

__ ,

~~-~---·-'7..,••~.t,-...noll

lfl'QJIOJ8tWI ;КJID'ontOJt ,\81.:IЦIIO,l'OkIO.'U2:1Y tU~-~•-КЖ!І WL-• ~••••• ШІ.-ІІ
D відповідності загальним орієнтовним

граничним показникам

,,:::::,-и .,,._,.__

"~

t~ _. "-"1'1 °""т- _....,.. І'>І•fтІОТ! ~.......... -=:;;-------

Dдотримання доведених фінорганом
фінансових обмежень,

Dорганізаційних, інших вимог,

j ~-----•lO_-IO_pou,.~--
Dвимог, визначених цими Методичними

рекомендаціями Мінфіну

Усуває розбіжності разом з Головними розпорядниками коштів
Розділ П пункти 8-9 Методичнихрекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозумісцевого бюджету, затверджених наказом Міністерства фінансів України від
23.06.2021 No365
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За результатами вжитих заходів, а також отриманої інформації щодо надання іншими місцевими
бюджетами трансфертів, фінорган доводить до окремих головних розпорядників уточнені орієнтовні
граничні показники, відповідно до яких головний розпорядник коштів має надати уточнену
пропозицію до прогнозу місцевого бюджету

Трансферти

Ф I н,1 нгопи и
opr ,lн

в

уточнені
орієнтовні

граничні
показники

прогнозу місцевого
бюджету

. .
І І
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Розділ ІІ пункт 7 Методичнихрекомендацій щодо здійснення підготовки пропозицій до прогнозумісцевого бюджету, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 23.06.2021 No365
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Готує

Форма
Місцевий фінансовий орган
Типова форма, визначена Міністерством фінансів України

ПРОГНОЗ
МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ

Частина 7 статті 751 Бюджетного кодексу Украіни
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Готує

Надає
Місцевий фінансовий орган
Виконавчому органу ради, місцевій держадміністрації

ПРОГНОЗ
МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ

Частина 5 статті 751 Бюджетного кодексу України
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ПРОГНОЗ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ

ПРОГНОЗ
МІСЦЕВОГО
БЮДЖЕТУ

.
ДНІВ

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:

Частина 6 статті 751 Бюджетного кодексу України

подають їх разом із
фінансово-економічним
обгрунтуванням до
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 України


