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В Україні сформовано нові територіальні громади, проведено місцеві вибори.
До 25 грудня 2020 року у відповідності до вимог Бюджетного кодексу України
в усіх громадах мають бути підготовлені та затверджені бюджети територіальних
громад.
Близько 500 громад будуть формувати свої бюджети вперше і в дуже стислі
терміни. В таких територіальних громадах бюджетний процес щодо складання
проектів місцевих бюджетів по факту розпочнеться лише після того, як буде
створено місцевий фінансовий орган, на який законодавством покладаються власне
функції із складання місцевих бюджетів. І якщо загалом в Україні цей процес уже
розпочався і триває в реальному часі (проект Закону України “Про Державний
бюджет України на 2021 рік” схвалено Кабінетом Міністрів України, зареєстровано у
Верховній Раді України (реєстр. № 4000 від 14.09.2020р.), Міністерство фінансів
України довело виконавчим органам місцевих рад розрахунки прогнозних обсягів
міжбюджетних трансфертів, методику їх визначення, тощо), і в окремих громадах
місцеві фінансові органи перебувають в процесі складання своїх проектів бюджетів
протягом тривалого часу, то в новостворених громадах цей процес розпочнеться
лише після завершення всіх організаційних заходів зі створення структури місцевих
рад, набуття відповідних повноважень посадовими особами цих рад.
Обмеження в часі здійснення бюджетного процесу на місцевому рівні вимагає
від його учасників чіткої регламентації дій, розуміння нормативно-правового
регулювання, яке фактично ще до цього часу перебуває в стадії удосконалення.
Не менш актуальною є проблематика завершення бюджетного періоду
2020 року в розформованих територіальних громадах.
Асоціація ОТГ пропонує Бюджетний путівник посадових осіб територіальної
громади, який містить систематизовану інформацію щодо складання проектів
бюджетів територіальних громад, проектів рішень про їх затвердження, схвалення
останніх виконавчими органами відповідних місцевих рад та затвердження
місцевими радами, завершення поточного бюджетного періоду в розформованих
територіальних громадах, і допоможе представникам місцевих фінансових органів
своєчасно здійснити необхідні заходи для якісної підготовки та затвердження
місцевого бюджету.
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СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ
БЮДЖЕТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД СІЛ, СЕЛИЩ ТА МІСТ НА 2021 РІК
Здійснення організаційних заходів зі складання
проектів місцевих бюджетів:

КРОК 1

 стаття 75 Бюджетного кодексу України; стаття 28 Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”



проект бюджету територіальної громади складає місцевий фінансовий
орган – структурний підрозділ в системі виконавчих органів місцевої
ради з питань фінансів. Створення такої установи є обов’язковим.
Увага. З 1 січня 2021 року сільський, селищний, міський голова не зможе
забезпечувати виконання функцій місцевого фінансового органу, якщо такий орган
не створено згідно із законом.

 пункт 36 частини першої статті 2 Бюджетного кодексу України

МІСЦЕВИЙ ФІНАНСОВИЙ ОРГАН:
1.1. Готує проєкт плану заходів з підготовки проєкту бюджету
територіальної громади та проєкт розпорядження голови __________ ради
щодо його затвердження, який повинен містити (зразки додаються):
 перелік заходів з підготовки матеріалів для складання проекту місцевого
бюджету;
 конкретні терміни подання матеріалів;
 відповідальних за підготовку матеріалів;
 інші питання з координації діяльності учасників бюджетного процесу під
час складання проекту бюджету територіальної громади.
Увага. Рекомендований план заходів щодо складання проекту місцевого
бюджету на _____ рік за посиланням:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0228201-19)#Text

 Додаток 2 до Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження
Бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому
рівні (пункт 4 розділу II); наказ Міністерства фінансів України від 31.05.2019
року №228.
1.2. Забезпечує координацію усіх учасників бюджетного процесу при
реалізації плану заходів.

ГОЛОВА РАДИ

затверджує розпорядженням проєкт плану заходів з підготовки
проєкту бюджету територіальної громади та доводить його до відповідальних
виконавців для виконання.
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КРОК 2

Визначення загальних обсягів
видатків
та
кредитування
територіальної громади

доходів,
бюджету

 частина друга статті 76 Бюджетного кодексу України



МІСЦЕВИЙ ФІНАНСОВИЙ ОРГАН:
визначає обсяги доходів у розрізі видів надходжень (за
участю органів, що контролюють справляння надходжень
до бюджету);
визначає граничні обсяги видатків та надання
кредитів з місцевого бюджету у розрізі головних
розпорядників коштів;
 забезпечує збалансованість показників бюджету

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:




Бюджетний кодекс України;
посилання:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/ed20201014#Text

Податковий кодекс України;
посилання:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text

 Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
законодавство
посилання:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text

галузеве

 Основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку
України (постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 671)
посилання:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/671-2020-%D0%BF#Text
 Рішення місцевої ради про встановлення місцевих податків
 Особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 рік, листи
Міністерства фінансів України від 13.08.2020 № 05110-14-6/25074 (додається),
від 18.09.2020 № 05110-14-6/28827 (додається)
 Договори про співробітництво територіальних громад.
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Регламентація структури бюджету територіальної
громади села, селища, міста

КРОК 3

 стаття 13 Бюджетного кодексу України

СТРУКТУРА БЮДЖЕТІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД
Бюджет територіальної громади містить надходження і витрати на виконання
повноважень органів місцевого самоврядування. Ці надходження і витрати
становлять єдиний баланс відповідного бюджету.
 стаття 63 Бюджетного кодексу України









Стаття 64 Бюджетного кодексу України. Склад доходів загального фонду
бюджетів сіл, селищ та міст;
Стаття 89 Бюджетного кодексу України. Видатки, що здійснюються з бюджетів
сіл, селищ та міст;
Стаття 99 Бюджетного кодексу України. Горизонтальне вирівнювання
податкоспроможності бюджетів місцевого самоврядування, крім бюджетів
міст Києва та Севастополя і районів у містах;
Стаття 101 Бюджетного кодексу України. Міжбюджетні трансферти між
місцевими бюджетами;
Статті103 2- 103 6 Бюджетного кодексу України. Інші субвенції та додаткові дотації,
-

-

які надаються з державного бюджету місцевим бюджетам;

Стаття 93 Бюджетного кодексу України. Передача коштів між місцевими
бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів;
Стаття 97 Бюджетного кодексу України. Трансферти,
Державного бюджету України місцевим бюджетам.



що

надаються

з

Горизонтальне вирівнювання податкоспроможності бюджетів
місцевого
самоврядування
на
2021 рік
здійснено
щодо
1 438 бюджетів територіальних громад за надходженнями податку
на доходи фізичних осіб

Параметри визначення:
чисельність наявного населення станом на 01.01.2020р.;
кількість облікованих внутрішньо переміщених осіб станом на 01.01.2020р.;
надходження податку на доходи фізичних осіб, що зараховано до бюджетів
територіальних громад станом на 01.01.2020р.

Увага. Середній рівень надходжень на 1 жителя, який використано під час
розрахунку, складає для бюджетів територіальних громад 3 120,80 грн.
Базову дотацію отримують бюджети, у яких індекс податкоспроможності
менше 0,9, і надходження від ПДФО на 1 жителя є меншими, ніж 2 808,72 грн.
Реверсна
дотація
передбачена
для
бюджетів,
у
яких
індекс
податкоспроможності більше 1,1, і надходження з податку на доходи фізичних осіб
на 1 жителя більше 3 432,88 грн.

 Додаток 5 до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”

посилання:
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69938
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КРОК 4

Розробка та доведення до головних розпорядників
бюджетних
коштів
інструкції
з
підготовки
бюджетних запитів

 частина 3 статті 75 Бюджетного кодексу України

МІСЦЕВИЙ ФІНАНСОВИЙ ОРГАН:
 затверджує Інструкцію з підготовки бюджетних запитів;



 доводить до головних розпорядників коштів Інструкцію та
граничні обсяги видатків;
 інструктивний лист щодо організаційно-методологічних
та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники
бюджетних коштів;
 визначає терміни подання бюджетних запитів.

Увага.
 Інструкції з підготовки бюджетних запитів складаються щороку

(загальні

підходи до підготовки Інструкції також можна взяти із Наказу Міністерства
фінансів України від 06.06.2012 № 687 “Про затвердження Інструкції з підготовки
бюджетних запитів”).

посилання:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1057-12#Text
 Типові форми бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів
затверджено наказом Міністерства фінансів України від 17.07.2015 № 648.
посилання:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0957-15#Text

 Частина 3 статті 75 Бюджетного кодексу України



МІСЦЕВИЙ ФІНАНСОВИЙ ОРГАН:
на будь-якому етапі складання і розгляду проектів місцевих
бюджетів здійснює аналіз бюджетного запиту, поданого
головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору
його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості
та ефективності використання бюджетних коштів.

 Частина 5 статті 75 Бюджетного кодексу України
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КРОК 5

Організація
роботи
головних
розпорядників
бюджетних коштів щодо розроблення та подання
місцевому фінансовому органу бюджетних запитів

 частина 4 статті 75 Бюджетного кодексу України

ГОЛОВНІ РОЗПОРЯДНИКИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ:
 забезпечують розподіл граничного обсягу видатків, що
доведені фінансовим органом, за бюджетними програмами;
 здійснюють розрахунок обсягів видатків та надання
кредитів з урахуванням особливостей, визначених у Інструкції з
підготовки бюджетних запитів;
 забезпечують оптимізацію витрат бюджетних коштів
шляхом виключення непріоритетних та неефективних витрат,
насамперед тих, що не забезпечують виконання їх основних
функцій і завдань;
 враховують комплекс організаційних заходів з
енергозбереження та підвищення енергоефективності, у тому
числі стосовно повного оснащення бюджетних установ
сучасними приладами обліку енергоносіїв та впровадження
механізму енергосервісу;
 організовують своєчасне подання бюджетних запитів
до місцевого фінансового органу.


Увага.

Показники
видатків
у
першочерговому
порядку
мають
враховувати потребу в коштах на:
 оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до
встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру
мінімальної заробітної плати;
 проведення розрахунків за електричну та теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які
споживаються бюджетними установами.



ГОЛОВНІ РОЗПОРЯДНИКИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ:
забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих
місцевим фінансовим органам бюджетних запитів, які мають
містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників
проекту місцевого бюджету, згідно з вимогами місцевих
фінансових органів.

 частина 4 статті 75 Бюджетного кодексу України
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КРОК 6

Аналіз бюджетних запитів головних розпорядників
бюджетних коштів та прийняття рішення про
включення їх до проекту бюджету територіальної
громади

 частина 5 статті 75 Бюджетного кодексу України

МІСЦЕВИЙ ФІНАНСОВИЙ ОРГАН:



здійснює аналіз бюджетних запитів на 2021-2023 роки, поданих
головними розпорядниками бюджетних коштів, на предмет
відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності
використання бюджетних коштів
Увага.
Керівник місцевого фінансового органу на основі
результатів аналізу бюджетних запитів приймає рішення
про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту
бюджету територіальної громади.

 частина 5 статті 75 Бюджетного кодексу України

Увага. Несвоєчасне подання місцевому фінансовому органу бюджетних
запитів або їх неподання, включення недостовірних даних до бюджетних
запитів визнається порушенням бюджетного законодавства.

 Пункти 1-2 частини 1 статті 116 Бюджетного кодексу України



МІСЦЕВИЙ ФІНАНСОВИЙ ОРГАН:
приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення
бюджетного законодавства на підставі протоколу про
порушення бюджетного законодавства.

 Частина 2 статті 118 Бюджетного кодексу України

Протокол про порушення бюджетного законодавства складається
посадовими особами місцевих фінансових органів у разі виявлення фактів
порушення учасниками
бюджетного
процесу,
встановлених
Бюджетним
кодексом України чи іншим бюджетним законодавством



Наказ Міністерства фінансів України від 15.11.2010 N1370 “Про
затвердження Порядку складання Протоколу про порушення
бюджетного законодавства та форми Протоколу про порушення
бюджетного законодавства”
посилання:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1201-10#Text
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КРОК 7

Складання бюджету територіальної громади

 пункт 36 частини першої статті 2, статті 75-76 Бюджетного кодексу
України;
підпункт 1 пункту "а" частини першої статті 28 ЗУ “Про місцеве
самоврядування в Україні”

МІСЦЕВИЙ ФІНАНСОВИЙ ОРГАН:



 здійснює аналіз
бюджетних запитів, поданих
головними
розпорядниками бюджетних коштів на предмет відповідності меті,
пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних
коштів;
 приймає рішення щодо включення бюджетних коштів до проєкту
бюджету територіальної громади на 2021 рік;
 проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками
бюджетних коштів щодо узгодження положень та показників, включених
до бюджетних запитів;
 вживає заходи щодо залучення громадськості до процесу складання
проєкта бюджету територіальної громади;
 складає проект бюджету територіальної громади та проект
рішення про його затвердження;
 забезпечує подання проекту рішення для схвалення виконавчим
комітетом місцевої ради.

Увага. Проект рішення місцевої ради про бюджет територіальної громади сіла,



селища та міста складається відповідно до Типової форми рішення,
затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 03.08.2018 р. № 668
посилання:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0953-18)
матеріали, що додаються до проекту рішення визначено статтею 76 Бюджетного
кодексу України
посилання:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:
 Частина 8 статті 75, стаття 76 Бюджетного кодексу України
посилання:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
 Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р. № 11 “Про бюджетну
класифікацію”
посилання:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11#n30
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 “Про затвердження складових
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету”
посилання:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0793201-17#Text
 Проект Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” (міжбюджетні
трансферти (додатки 5-6), пояснювальна записка)
посилання:
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69938
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У бюджетному процесі на рівні бюджетів
територіальних громад застосовується програмноцільовий метод
 частина перша статті 20 Бюджетного кодексу України

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА:
 Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 року N 805 “Про
затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів”
посилання:
https://ips.ligazakon.net/document/MF10114
 Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 N 608 “Про затвердження
Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм”
посилання:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11#n30
 Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 Про деякі питання
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
посилання:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1103-14#Text
 Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 “Про затвердження складових
Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету”
посилання:
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0793201-17#Text



Схвалення бюджету територіальної громади

КРОК 8



 частина 1 статті 76 Бюджетного кодексу України;

підпункт 1 пункту "а" частини першої статті 28 ЗУ “Про місцеве
самоврядування в Україні”

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН
СІЛЬСЬКОЇ, СЕЛИЩНОЇ, МІСЬКОЇ РАДИ
 схвалює
громади

проект

бюджету

територіальної

направляє місцевій раді проект місцевого
бюджету для розгляду та затвердження.
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КРОК 9

Розгляд та затвердження бюджету територіальної
громади
 частина 2 статті 77 Бюджетного кодексу України

пункт 23 частини першої статті 26 ЗУ “Про місцеве самоврядування в
Україні”



Розгляд
бюджету
територіальної
громади
здійснюється відповідно до Регламенту відповідної
місцевої ради
 статті 25 -26 ЗУ “Про місцеве самоврядування в Україні”

МІСЦЕВИЙ ФІНАНСОВИЙ ОРГАН:



бере участь в розгляді проекту рішення про місцевий бюджет на
засіданнях постійних комісій ради та пленарному засіданні місцевої
ради;



розглядає пропозиції, отримані від структурних підрозділів
виконавчого органу ради, і в межах балансу бюджету доопрацьовує
проект рішення про бюджет територіальної громади;




готує та направляє місцевій раді порівняльну таблицю щодо
врахування пропозицій, надає вмотивовані пояснення
щодо
неврахованих пропозицій;
надсилає рішення про місцевий бюджет Департаменту фінансів
обласної державної адміністрації (наступного дня після підписання
головою ради)
 частина друга статті 122 Бюджетного кодексу України



Питання затвердження бюджету територіальної
громади вирішуються виключно на пленарних
засіданнях сільської, селищної, міської ради
 пункт

23 частини першої
самоврядування в Україні”

статті

26

ЗУ

“Про

місцеве

Бюджет територіальної громади затверджується



до 25 грудня
(включно) року, що передує плановому.
рішенням відповідної місцевої ради
 частина 2 статті 77 Бюджетного кодексу України
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КРОК 10

Забезпечення доступу громадськості до інформації про
складання,
розгляд
та
затвердження
бюджету
територіальної громади

 пункт 10 частини 1, абз.3 частини 2, частина 4 статті 28
Бюджетного кодексу України;
частина 5 статті 6 Закону України “Про доступ до публічної інформації”



ВАЖЛИВО: доступ до інформації про бюджетний
процес
забезпечують
і
орган
місцевого
самоврядування (через місцевий фінансовий орган) і
головні розпорядники бюджетних коштів
МІСЦЕВИЙ ФІНАНСОВИЙ ОРГАН:



вживає заходи щодо залучення громадськості до процесу складання
проєкта бюджету територіальної громади (проведення засідання
громадської ради,
громадських слухань, консультацій з
громадськістю тощо)

 Рекомендації щодо механізмів залучення громадськості до бюджетного процесу
посилання:
http://logica-project.eu/cdir/logicaproject.eu/files/Recommendations_on_mechanisms_to_involve_citizens_in_the_budget_proc
ess.pdf

Увага. Оприлюднення інформації про бюджет відбувається:
 і на стадії складання проекту бюджету територіальної

громади

(проекти рішень органів місцевого самоврядування оприлюднюються ними не пізніш як
за 10 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття;
 частина третя статті 15 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.



і уже після прийняття рішення відповідної місцевої ради про
бюджет територіальної громади (рішення про бюджет територіальної громади
має бути оприлюднене не пізніше ніж через десять днів з дня його прийняття у
газетах, визначених відповідними місцевими радами).
 частина 4 та 6 статті 28 Бюджетного кодексу України.



ГОЛОВНІ РОЗПОРЯДНИКИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ:
розміщують бюджетні запити на своїх офіційних
сайтах або оприлюднюють їх в інший спосіб не пізніше
ніж через три робочі дні після подання відповідній
місцевій раді проекту рішення про місцевий бюджет.
 абз. 3 частини 2 статті 28 Бюджетного кодексу України.
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АКТУАЛЬНЕ ПИТАННЯ:
 Чи

може
бути
прийнятий
бюджет
територіальної громади, якщо не прийнятий Закон
України “Про Державний бюджет України на 2021 рік”?
Відповідь: так, може.
Бюджети територіальних громад є самостійними. Органи місцевого
самоврядування коштами відповідних місцевих бюджетів не несуть
відповідальності за бюджетні зобов'язання одне одного, а також за бюджетні
зобов'язання держави. Самостійність бюджетів забезпечується закріпленням за
ними відповідних джерел доходів бюджету, правом органів місцевого
самоврядування визначати напрями використання бюджетних коштів відповідно
до законодавства України, та відповідних місцевих рад самостійно і незалежно
одне від одного розглядати та затверджувати відповідні місцеві бюджети.

 пункт 3 частина 1 статті 7 Бюджетного кодексу України

Увага. Якщо до 1 грудня року, що передує плановому,
Верховною Радою України не прийнято закон про Державний
бюджет України, відповідна місцева рада при затвердженні
бюджету територіальної громади:
 враховує обсяги міжбюджетних трансфертів, визначені у
проекті закону про Державний бюджет України на плановий
бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до
Верховної Ради України;
 у двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону
про Державний бюджет України відповідна місцева рада приводить
обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про
Державний бюджет України.
 частина 2 статті 77 Бюджетного кодексу України
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Завершення бюджетного періоду 2020 року
в розформованих територіальних громадах
Увага. Підготовлено на підставі законопроекту “Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого
самоврядування та районних державних адміністрацій ,



реєстр.№ 3651-д від 06.10.2020.

бюджети розформованих територіальних громад
виконуються окремо до закінчення бюджетного
періоду (п.п.15 пункту 6 Розділу V Прикінцевих та перехідних положень до Закону України
1

«Про місцеве самоврядування в Україні» (зміни внесено Законом України «Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності
органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій»)

До завершення періоду окремого виконання бюджетів:
функції
головних
розпорядників,
розпорядників бюджетних коштів
розформованих
територіальних
громад продовжують здійснювати
відповідні бюджетні установи в особі
сільського, селищного, міського голови
новоствореної
громади,
інших
керівників бюджетних установ.

Увага:

у разі включення території
розформованої
територіальної
громади
до
території
кількох
сформованих
територіальних
громад – в особі сільського, селищного,
міського
голови,
новосформованої
територіальною
громадою,
до
території якої включено населений
пункт – адміністративний центр
розформованої
територіальної
громади).



абз.1 п.п.17 пункту 61 Розділу V Прикінцевих та
перехідних положень до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

функції
місцевих
фінансових
органів
територіальних
громад
здійснюють:
 відповідні місцеві фінансові
органи, створені до затвердження
територій територіальних громад;
 сільський, селищний, міський
голова
новосформованої
територіальної
громади,
якщо
місцеві фінансові органи не були
створені.
Увага: у разі включення території
розформованої
територіальної
громади
до
території
кількох
сформованих
територіальних
громад, – сільський, селищний, міський
голова
новосформованої
територіальної
громади,
до
території якої включено населений
пункт – адміністративний центр
розформованої
територіальної
громади).

 абз.2-4 п.п.17 пункту 61 Розділу V Прикінцевих та
перехідних положень до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»
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Новообрана рада може вносити зміни до рішень про
місцеві
бюджети,
прийняті
радами,
що
припиняються.
Увага: У разі включення території однієї розформованої
територіальної громади до території кількох сформованих
територіальних
громад,
новообрана
рада
сформованої
територіальної громади, на території якої розташований
адміністративний центр розформованої територіальної громади,
може вносити зміни до рішень про місцеві бюджети, прийнятих
розформованою радою.

 п.п.16 пункту 61 Розділу V Прикінцевих та перехідних положень до Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні»

Залишки коштів, які утворилися на кінець бюджетного
періоду
на
рахунках
бюджетів
розформованих
територіальних громад, перераховуються до бюджету
сформованої територіальної громади на підставі
платіжних доручень за підписом сільського, селищного,
міського голови, обраного сформованою територіальною
громадою.
Увага: якщо територію однієї розформованої територіальної громади
включено до територій кількох сформованих територіальних громад,
залишки коштів між відповідними сформованими територіальними
громадами розподіляються згідно:
 договору з урахуванням їх цільового призначення;
 особливостей розподілу майна та майнових прав розформованої
територіальної громади, територія якої включена до території кількох
сформованих територіальних громад;
 чисельності постійного населення, яке станом на 1 січня 2020 року
проживало на території, що була включена до території відповідної
сформованої територіальної громади.
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