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31 травня 2019 року № 228 
 

затверджує Методичні рекомендації  

щодо підготовки та затвердження Бюджетного 

регламенту проходження бюджетного 

процесу на місцевому рівні 

 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 24 травня 2017 року № 415-р 
 

завдання 14 частини «Міжбюджетні відносини 

та фіскальна децентралізація» розділу II 

«Підвищення ефективності розподілу ресурсів 

на рівні формування державної політики» 

плану заходів з реалізації Стратегії 

реформування системи управління 

державними фінансами на 2017—2020 роки 

містить вимогу щодо прийняття місцевими 

радами Бюджетних регламентів. 

Відповідно до програми Трансперенсі Інтернешнл Україна “Transparent cities/Прозорі міста” є одним із 

індикаторів оцінювання  прозорості  та підзвітності бюджетної сфери . В рамках реалізації Антикорупційної 

ініціативи Європейського Союзу в України “EUACI” розробка бюджетного регламенту є одним із заходів  Плану 

доброчесності Житомирської міської ТГ на 2020 – 2021 роки. 
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“ 

” 

Бюджетний регламент – документ, який 

визначає організаційно-процедурні 

питання на всіх етапах бюджетного 

процесу громади та механізми 

залучення громадськості до нього 
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Мета 

● Визначити правила поведінки учасників бюджетного процесу 

 

● Підвищити рівень доступності , зрозумілості та відкритості громади 

 

● Описати механізми залучення громадян на етапах прогнозування, 

складання, затвердження, виконання та звіту про про виконнаня  

бюджету громади 
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Бюджетний регламент. Розділи : 
● Розділ I. Загальні положення; 

● Розділ II. Порядок складання прогнозу бюджету громади; 

● Розділ III. Порядок складання проєкту бюджету громади;  

● Розділ IV. Розгляд проєкту рішення про бюджет громади;  

● Розділ V. Затвердження бюджету громади;  

● Розділ VI. Організація виконання бюджету громади;  

● Розділ VII. Внесення змін до бюджету громади;  

● РозділVIII. Підготовка та розгляд звіту про виконання бюджету громади; 

● Розділ IX. Прикінцеві положення.  
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ЧОМУ БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ ВАЖЛИВИЙ 

забезпечення максимальної прозорості та можливостей для впливу 

громадян на прийняття рішень в рамках консультацій. 

можливість мешканців громади взяти участь у консультаціях на різних 

стадіях бюджетного процесу – від підготовки проектів бюджетних запитів 

до обговорення проекту бюджету на наступний рік, внесення змін та 

публічного представлення звіту про виконання бюджету. 
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ДЛЯ КОГО бюджетний регламент ?  

● Депутатам та членам виконавчого комітету  —  як інстумент управління ресурсами 

для забезпечення сталого розвитку громади, покращення добробуту та якості життя 

мешканців 

 

● Розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів — описує процеси формування 

та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, що 

здійснюються міською радою та її виконавчими органами протягом бюджетного 

періоду, а також сприятиме регламентації взаємовідносин між різними учасниками 

бюджетного процесу 

 

● Мешканцям  —  надає можливість активно долучитися не тільки на етапі контролю 

за використанням бюджетних коштів, але і брати участь на всіх етапах бюджетного 

процесу 
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Прошу підтримати проєкт рішення  

Прийняття цього рішення має стати додатковим стимулом 

залучення громади до процесів розподілу бюджетних коштів на 
умовах прозорості та врахування інтересів зацікавлених сторін. 
 
Наявність документу, який чітко унормовує бюджетний процес в 
Житомирській міській територіальній громаді сприятиме 

захисту прав та інтересів представників громади, ефективному 
та своєчасному вирішенню завдань та досягнення цілей 
Концепції Інтегрованого розвитку м. Житомира до 2030 року 


