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Орієнтовний графік засідань упи при головному
розпоряднику коштів обласного бюджету з питань формування 

бюджетних запитів, пропозицій до проекту рішення обласної ради про 
бюджет на 2021 рік та прогнозу на 2022 -2023 роки

№ з/п Перелік питань Термін
проведення*

1 2 3
1

засідання
1.1. Ознайомлення членів робочої групи 3 основними 
напрямками бюджетної політики на 2021 -  2023 роки та 
врахування їх під час формування проектів бюджетних 
запитів на 2021 рік
1.2. Розгляд особливостей складання проектів місцевих 
бюджетів на 2021 рік, відповідно до листа Міністерства 
фінансів України від 13.08.2020 №05110-14-6/25074 «Про 
особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2021 
рік та прогнозу місцевого бюджету на 2022-2023 роки»
1.3. Організаційні та інші питання

1 декада 
вересня 
2020 року

2
засідання

1.1. Розгляд та опрацювання матеріалів від розпорядників 
нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів 
обґрунтованої потреби в асигнуваннях на 2021 рік та 
прогнозу на 2022 -  2023 роки
1.2. Розгляд узагальненої потреби в коштах у розрізі кодів 
тимчасової класифікації видатків і кредитування та 
економічної класифікації видатків, визначеної головними 
розпорядниками бюджетних коштів

3 декада 
вересня 
2020 року

3
засідання

*0

1.1. Опрацювання відомостей про обсяги видатків ( та / або 
надання кредитів) із загального фонду проекту обласного 
бюджету, особливостей складання проекту бюджету на 
наступний плановий рік, що є підставою для складання 
бюджетних запитів
1.2. Опрацювання інструкції з підготовки бюджетних 
запитів, а також типових форм цих запитів, особливостей 
складання розрахунків до проекту бюджету на наступний 
плановий період, встановлених Міністерством фінансів 
України

1 декада 
листопада 
2020 року



2
1.3. Організаційні та інші питання

4
засідання

1.1. Розгляд показників проектів кошторисів розпорядників 
нижчого рівня щодо законності та правильності 
розрахунків, доцільності запланованих видатків бюджету 
та надання кредитів з бюджету, правильності їх розподілу 
відповідно до функціональної ( або програмної ), 
економічної класифікації видатків та класифікації 
кредитування бюджету, повноти надходження доходів або 
повернення кредитів, додержання діючих ставок 
( посадових окладів), норм, цін, лімітів тощо та складання 
проектів зведених кошторисів

3 декада 
листопада 
2020 року

5
засідання

1.1. Розподіл видатків обласного бюджету Чернігівської 
області на 2021 рік

2 декада 
грудня 

2020 року

*терміни проведення є орієнтовними, оскільки залежать від своєчасності 
складання, розгляду та затвердження проекту Державного бюджету України

Начальник відділу фінансування 
та бухгалтерського обліку -  
головний бухгалтер
( заступник голови робочої групи)
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