
 
Смолінська селищна рада 

Маловисківського району Кіровоградської області 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 

Селищний    голова 

 

Від 09 жовтня 2020 року                                                                                 № 65 - р 

 

смт. Смоліне 

 

Про заходи щодо складання і 

 затвердження бюджету 

Смолінської селищної 

територіальної громади  

на 2021 рік 

 

Керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно 

до   ст.75 та 76 Бюджетного кодексу України, з метою своєчасного складання проекту 

селищного бюджету на 2021 рік:  

 

1. Внести зміни до розпорядження селищного голови від 10.06.2020 року № 43-р «Про 

заходи щодо складання і затвердження бюджету Смолінської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік та прогнозу на 2022 – 2023 роки» та викласти в 

новій редакції. 

2. Виконавчому комітету Смолінської селищної ради рекомендувати головним 

розпорядникам селищної ради: 

2.1. Здійснити складання проекту селищного бюджету на 2021 рік, ґрунтуючись на 

положеннях Бюджетного та Податкового кодексів України (зі змінами), Стратегії 

реформування системи управління державними фінансами на 2017-2021 роки, 

схваленої розпорядженням КМУ від 08.02.2017 року № 142-р, основних 

прогнозних макропоказниках, визначених постановою КМУ від 29 липня 2020 

року № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку 

України на 2021-2023 роки», показниках міжбюджетних трасфертів, визначених у 

проекті ЗУ «Про Державний бюджет України на 2021 рік» з урахуванням 

пріоритетів та завдань, передбачених Стратегією розвитку Кіровоградської області 

на 2021-2027 роки, прогнозних показників економічного і соціального розвитку 

територій на 2021 рік, особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 

2021 рік, доведених Міністерством фінансів України; 

2.2. Під час формування проекту селищного бюджету на 2021 рік, з метою 

збалансування його показників, раціонального та результативного використання 

бюджетних коштів, підвищення ефективності управління бюджетними коштами, 

якісного надання послуг забезпечити: 

2.2.1. Формування дохідної частини селищного бюджету на 2021 рік на основі 

реальної податкової бази, тенденцій наповнення бюджету; 

2.2.2. Визначити пріоритетні напрями діяльності для забезпечення виконання 

своїх основних функцій та здійснити першочергове їх забезпечення 

фінансовими ресурсами; 

2.2.3. Забезпечити неухильне дотримання вимог частини четвертої ст.77 

Бюджетного кодексу України щодо врахування у першочерговому порядку 

потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ та на 

проведення розрахунків за енергоносії і комунальні послуги, що 

споживаються бюджетними установами; 



2.2.4. Передбачити видатки на здійснення заходів, спрямованих на підвищення 

енергоефективності та енергозбереження, зменшення споживання 

енергоресурсів в бюджетній сфері; 

2.2.5. Вжити заходи щодо підвищення ефективності використання бюджетних 

коштів та діяльності соціально-культурної сфери; 

2.2.6. Забезпечити обґрунтовані розрахунки за кожним кодом економічної 

класифікації видатків, відповідність проекту видатків вимогам щодо 

жорсткого режиму економії бюджетних коштів, досягнення максимальних 

результатів при мінімальних затратах, впорядкування фінансових 

зобов’язань з реальними можливостями селищного бюджету; 

2.2.7. Забезпечити дотримання принципу рівних гендерних прав і можливостей 

під час формування бюджетних показників; 

2.2.8. Не допускати включення до проекту селищного бюджету на 2021 рік 

видатків на нові місцеві програми чи ті, термін дії яких закінчується у 2020 

році, у разі їх не затвердження чи не пролонгації на 2021 рік в 

установленому порядку; 

2.2.9. Підвищити якість та ефективність видатків бюджету розвитку шляхом 

спрямування таких коштів на реалізацію пріоритетних інвестиційних 

проектів та програм, насамперед на продовження та завершення розпочатих 

у попередні роки, та на здійснення невідкладних капітальних видатків 

бюджетних установ. 

3. Затвердити план організаційних заходів щодо формування і затвердження селищного 

бюджету на 2021 рік(додається). 

4. Головним розпорядникам та структурним підрозділам Смолінської селищної ради  

надати інформації відповідно до плану організаційних заходів, затвердженого даним 

розпорядженням, відділу бухгалтерського обліку та звітності у визначені терміни. 

5. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Смолінської селищної ради: 

5.1. Забезпечити організацію роботи та дотримання порядку щодо формування 

проекту селищного бюджету на 2021 рік на підставі діючих положень бюджетно-

податкового законодавства, з урахуванням засад та принципів формування 

бюджету. 

5.2. Провести аналіз попередніх розрахункових показників за кожним кодом 

бюджетної класифікації, кодами економічної та програмної класифікації видатків 

та кредитування. 

5.3. Забезпечити доведення до розпорядників бюджетних коштів інструкції з 

підготовки бюджетних запитів за програмно-цільовим методом згідно з типовими 

формами. 

5.4. Провести аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками 

бюджетних коштів до проекту селищного бюджету на 2021 рік, дотримуючись 

принципів на яких ґрунтується бюджетна система, а саме обґрунтованості, 

збалансованості, ефективності, результативності та цільового призначення та 

підготувати пропозиції щодо їх включення до проекту селищного бюджету. 

5.5. Подати проект рішення про бюджет Смолінської селищної об’єднаної 

територіальної громади на 2021 рік на схвалення виконавчим комітетом 

Смолінської селищної ради (частина четверта статті 21 та частина друга статті 77 

Бюджетного кодексу України). 

6. При плануванні дохідної частини проекту селищного бюджету на 2021 рік 

доцільно керуватися основними макропоказниками, визначених постановою КМУ від 

29 липня 2020 року № 671 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального 

розвитку України на 2021-2023 роки», нормами чинних Бюджетного та Податкового 

кодексів України. 

7. При розрахунку показників видатків та кредитування до проекту селищного 

бюджету на 2021 рік розпорядникам бюджетних коштів необхідно врахувати 

особливості складання проекту селищного бюджету, підвищення розмірів державних 

соціальних стандартів та забезпечити подання до відділу бухгалтерського обліку та 

звітності в установлені ним терміни: 



7.1. Попередніх обґрунтованих розрахунків потреби обсягів видатків та 

кредитування у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами та 

за типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих 

бюджетів та кодами економічної класифікації видатків (або за напрямками, 

визнаними планом використання бюджетних коштів) з поясненням по кожному 

коду (напрямку), а по спеціальному фонду – ще й у розрізі видів надходжень. 

7.2. Затверджених місцевих цільових програм (комплексних) програм та змін до 

існуючих цільових (комплексних) програм та у разі їх перегляду (або розроблення 

нових) врахувати реальні можливості селищного бюджету. 

7.3. Структурним підрозділам та головним розпорядникам бюджетних коштів 

Смолінської селищної ради подати: 

7.3.1. Розрахунки потреби в коштах на виконання робіт по 

благоустрою об’єднаної територіальної громади (в розрізі видів робіт), 

капітальному ремонту. 

7.3.2. Пропозицій щодо переліку об’єктів, будівництво яких буде 

здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку та за рахунок видатків 

на проведення робіт, пов’язаних з будівництвом, реконструкцією, 

ремонтом та утриманням автомобільних доріг та доріг комунальної 

власності, та розрахунків потреби в коштах на виконання даних робіт. 

7.3.3. Інформацію щодо прогнозної кількості учнів, розрахункової 

наповнюваності класів, кількості годин на тиждень (навчальний план, 

тарифікацію). 

7.3.4. Інформацію щодо обсягів видатків, які необхідно включити до 

проекту селищного бюджету на 2021 рік з розрахунками та 

аргументованими поясненнями. 

8. Усім учасникам бюджетного процесу під час підготовчої роботи зі складання 

бюджетних запитів на 2021 рік, з метою збалансування показників селищного 

бюджету: 

8.1. Забезпечити неухильне дотримання вимог частини четвертої статті 77 

Бюджетного кодексу України. 

8.2. Здійснити моніторинг діючої мережі бюджетних установ, які утримуються за 

рахунок коштів селищного бюджету та продовжити роботу щодо її оптимізації та 

упорядкування, при упорядкування, при цьому врахувати вимоги частини першої 

статті 51 Бюджетного кодексу України. 

8.3. Здійснити оптимізацію витрат шляхом виключення непріоритетних та 

неефективних, насамперед тих, що не забезпечують здійснення основних функцій 

і завдань відповідних розпорядників бюджетних коштів. 

8.4. Обґрунтувати доцільність продовження терміну виконання місцевих цільових 

(комплексних) програм. 

8.5. Забезпечити здійснення бюджетними установами заходів, спрямованих на 

максимальну економію та раціональне споживання енергоносіїв. 

8.6. У разі внесення змін до Податкового кодексу України та Бюджетного кодексу 

України забезпечити перегляд та приведення виконавчим органом Смолінської 

селищної ради та іншими структурними підрозділами, які приймають участь у 

складанні проекту селищного бюджету на 2021 рік, розрахунків відповідно до 

чинного законодавства. 

9. Контроль за виконанням покласти на відділ бухгалтерського обліку та 

звітності згідно з розподілом функціональних обов’язків.   

 

 

Селищний голова                                    Мазура М.М. 

 

ВІЗИ:   Секретар ради                                   _______________ Є.Гордієнко _____________ 

 

              Головний бухгалтер                         ______________  Т.Сливенко    ____________ 

  



Затверджено 

розпорядженням селищного голови     

№ 43-р від 10 червня 2020 року 

редакції розпорядження селищного голови 

№ 65-р від 09 жовтня 2020 року 

 

План організаційних заходів 

щодо формування і затвердження селищного бюджету на 2021 рік 

 

№ 

з/п 

Заходи Виконавці Термін 

виконання 

1. Надання прогнозних показників на основі 

попередньої тарифікації педагогічних 

працівників у 2020-2021 навчальному році 

Відділ освіти, 

культури, молоді 

та спорту 

25 червня 

2020 року 

2. Внесення змін до інструкції з підготовки 

бюджетних запитів  

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

01 вересня 

2020 року 

3. Доведення інструкції з підготовки 

бюджетних запитів до розпорядників 

бюджетних коштів 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

15 вересня 

2020 року 

4.  Надання розшифровки власних надходжень 

бюджетних установ і організацій з 

розподілом по групах і кодах 

Структурні 

підрозділи та 

головні 

розпорядники 

бюджетних коштів  

30 вересня 

2020 року 

5. Надання показників на основі затвердженої 

тарифікації педагогічних працівників у 2020-

2021 навчальному році 

Відділ освіти, 

культури, молоді 

та спорту 

01 жовтня 

2020 року 

6.  1) перелік програм, які будуть діяти у 2021 

році та обсяги необхідних видатків на 

здійснення заходів відповідних програм. 

2) Надання переліку інвестиційних програм 

на наступний бюджетний період та на 

наступні два бюджетні періоди та 

пропозицій щодо інвестиційних програм 

(проектів), капітальних вкладень відповідно 

до наявних проектів програм за рахунок 

коштів бюджету розвитку на 2021 рік 

відповідно до статті 21 БКУ. 

Структурні 

підрозділи та 

головні 

розпорядники 

бюджетних коштів  

 

 

 

 

 

 

Жовтень 

2020 року 

 

 

 

 

7. Прийом пропозицій для підготовки проекту 

бюджету Смолінської ОТГ на 2021 рік 

Жителі 

Смолінської ОТГ 

Жовтень – 

Листопад 

2020 року 

8. Забезпечити проведення реєстрації учасників 

бюджетного процесу (розпорядників та 

одержувачів бюджетних коштів) на 

місцевому рівні в ІАС управління 

плануванням та виконанням місцевих 

бюджетів «LOGICA» 

Головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

30 жовтня 

2020 року 

9.  Надання переліку земельних ділянок, що 

будуть надані для викупу в 2021 році, їх 

площу та прогнозну суму надходжень з 

розстрочкою по роках (якщо така розстрочка 

прогнозується) 

Структурні 

підрозділи та 

головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

01 листопада 

2020 року 

 

 

 

10.  Підготовка  бюджетних запитів, в тому числі 

за ПЦМ на 2021рік, розпорядниками коштів 

селищного бюджету  

Структурні 

підрозділи та 

головні 

01 листопада 

2020 року 



розпорядники 

бюджетних коштів 

11. Проведення аналізу бюджетних запитів, 

поданих розпорядниками бюджетних коштів, 

для прийняття рішення про врахування їх у 

проекті селищного бюджету на 2021 рік 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

Листопад 

2020 року 

12.  Складання прогнозу показників селищного 

бюджету за основними видами доходів, 

видатків та фінансування на наступні два 

бюджетні періоди 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

Листопад 

2020 року 

13.  Проведення робочих зустрічей з 

розпорядниками бюджетних коштів та 

іншими учасниками бюджетного процесу з 

метою узгодження пропозицій включення до 

проекту селищного бюджету на 2021 рік 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

Листопад 

2020 року 

14.  Включення бюджетних запитів  до  проекту 

селищного бюджету   

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

Листопад 

2020 року 

15.  Формування бюджетних призначень 

розпорядникам коштів селищного бюджету 

за бюджетною класифікацією 

Структурні 

підрозділи та 

головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

Грудень 

2020 року 

16. Формування бюджетних призначень по 

міжбюджетних трансфертах  

 

Структурні 

підрозділи та 

головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

Грудень 

2020 року 

17. Узагальнення поданих матеріалів, 

формування необхідних документів та 

підготовка їх до розгляду на громадські 

обговорення 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

Грудень  

2020 року 

18. Підготовка проекту рішення «Про 

погодження проекту бюджету Смолінської 

селищної територіальної громади на 2021 

рік» для схвалення виконавчим комітетом 

селищної ради 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

Грудень  

2020 року 

19. Погодження  проекту  рішення «Про 

погодження проекту бюджету 

Смолінської селищної територіальної 

громади на 2021 рік»  виконавчим комітетом 

Смолінської селищної ради 

Виконавчий 

комітет 

До 25 грудня 

2020 року 

20. Подання на розгляд постійних комісій 

селищної ради та на затвердження селищній 

раді проекту рішення «Про бюджет 

Смолінської селищної територіальної 

громади на 2021 рік» 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

До 25 грудня 

2020 року 

21. Забезпечити розміщення бюджетних запитів 

на 2021-2023 роки на своїх офіційних сайтах 

згідно з вимогами ст.28 БКУ 

Головні 

розпорядники 

бюджетних коштів 

Не пізніше ніж 

через три 

роботі дні після 

подання раді 

проекту 

рішення про 

селищний 

бюджет 

 


