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КРОПИВНИЦЬКА МІСЬКА РАДА 

СЕСІЯ ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від «___» ________ 2021 року       № ____ 

 

Про внесення змін до  рішення 

міської ради від 27 серпня 2019 року № 2752  

«Про Бюджетний регламент проходження 

бюджетного процесу бюджету міста  

Кропивницького» 
 

Керуючись Бюджетним кодексом України, статтею 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», наказами Міністерства фінансів 

України від 31 травня 2019 року № 228 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій щодо підготовки та затвердження Бюджетного регламенту 

проходження бюджетного процесу на місцевому рівні» та від 27 серпня               

2020 року «Про впровадження в дослідну експлуатацію комп’ютерної програми 

«Інформаційно-аналітична система управління плануванням та виконанням 

місцевих бюджетів «LOGICA», з метою вдосконалення регулювання 

бюджетного процесу на засадах прозорості та відкритості, Кропивницька 

міська рада 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести наступні зміни до Бюджетного регламенту проходження 

бюджетного процесу бюджету міста Кропивницького, затвердженого рішенням 

Міської ради міста Кропивницького від 27 серпня 2019 року №2752: 

1.1 Замінити у назві та тексті слова «бюджет міста Кропивницького» на 

слова «бюджет Кропивницької міської територіальної громади» у відповідних 

відмінках. 

1.2 Розділ І доповнити статтею 4 наступного змісту: 

«Забезпечення процесу автоматизації процесу обміну інформацією щодо 

показників бюджету Кропивницької міської територіальної громади на всіх 

стадіях бюджетного процесу здійснюється за допомогою інформаційно-

аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих 

бюджетів «LOGICA». 

Регламент обміну інформацією між суб’єктами інформаційного обміну, а 

також перелік інформаційних даних, що завантажуються до інформаційно-

аналітичної системи управління плануванням та виконанням місцевих 



бюджетів «LOGICA» та вивантажуються з неї, визначаються Міністерством 

фінансів України». 

1.3 Статтю 11 розділу ІІ доповнити абзацами: 

«Інструкції з підготовки бюджетних пропозицій можуть 

запроваджувати додаткової фінансові обмеження, організаційні та інші 

вимоги, яких зобов’язані дотримуватись всі головні розпорядники 

бюджетних коштів у процесі підготовки бюджетних пропозицій. 

Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, 

достовірність та зміст поданих бюджетних пропозицій, які мають містити 

всю інформацію, необхідну для їх аналізу відповідно до встановлених 

вимог». 

1.4 В статті 20 розділу ІІІ пункт 2 виключити 

1.5 Статтю 27 розділу ІІІ доповнити абзацами: 

«У разі ініціювання громадських слухань з питання проєкту бюджету 

Кропивницької міської територіальної громади відділ комунікацій з 

громадськістю оприлюднює на офіційному сайті Кропивницької міської ради 

інформацію про початок бюджетних слухань в розділі «Громадянам» - 

«Громадська участь». 

Підготовка громадських слухань здійснюється відділом комунікацій з 

громадськістю та фінансовим управлінням міської ради в співпраці з 

ініціатором громадських слухань. Фінансове управління міської ради відповідає 

за підготовку матеріалів, що надаються учасникам громадських слухань перед 

їх початком, а також забезпечує підготовку проєктів порядку денного та 

регламенту громадських слухань.  

Протокол по результатам громадських слухань складається  фінансовим 

управлінням міської ради та оприлюднюється на офіційному сайті 

Кропивницької міської ради у розділі «Бюджет міста». 

За результатами громадських слухань фінансове управління спільно з 

комісією міської ради з питань бюджету та податкової політики  здійснює 

аналіз пропозицій та зауважень, які надійшли від громадськості  та приймають 

рішення щодо їх реалізації, виходячи із фінансового ресурсу бюджету 

громади». 

1.6 В статті 28 та статті 29 розділу ІІІ слова «постійної комісії з 

питань бюджету, податків, фінансів, планування та соціально-

економічного розвитку» замінити словами «постійної комісії з питань 

бюджету та податкової політики». 

1.7 В статті 31 розділу ІІІ виключити слова «в засобах масової 

інформації». 

1.8 Статтю 32 розділу IV доповнити абзацом: 

«Якщо до 1 січня планового року не затверджений розпис бюджету, 

керівником фінансового управління міської ради затверджується 

тимчасовий розпис бюджету на відповідний період». 
 

Міський голова                 Андрій РАЙКОВИЧ 
 

 

 

Любов Бочкова 24 35 30  


