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Відсутня законодавчо закріплена дата
Відповідальний Мінфін

Відповідальні інші органи/ГРБК

БД – бюджетна декларація на наступні три роки

? До кінця січня
Мінфін направляє інструктивний лист для ГРБК
про надання інформації для БД

Видатки – видатки держбюджету та надання кредитів на
наступні три роки
ГРБК – головні розпорядники бюджетних коштів
Проект Закону – проект Закону України «Про Державний
бюджет України на наступний рік»

До 1 березня
МЕРТ надає Мінфіну попередній прогноз
економічного і соціального розвитку

Вища рада правосуддя надає Мінфіну
пріоритетні завдання фінансового забезпечення
судової влади та її незалежності

НБУ надає Мінфіну орієнтовну інформацію про
розрахунок показників частини чистого
прибутку НБУ

Мінсоцполітики надає Мінфіну показники
мінімальної заробітної плати, посадового окладу
працівника I тарифного розряду, прожиткового
мінімуму та рівня його забезпечення

До 1 квітня
Мінфін доводить до РНБО обсяги Видатків на
нацбезпеку і оборону

До 10 квітня
Мінфін доводить до ГРБК орієнтовні граничні
показники Видатків

До 15 квітня
РНБО надає Мінфіну розподіл обсягів Видатків
на нацбезпеку і оборону

До середини квітня ?
ГРБК надає Мінфіну пропозиції до БД, результати
діяльності в межах доведених орієнтовних
граничних показників Видатків

? До кінця квітня
Мінфін доводить до окремих ГРБК інформацію
про обсяги Видатків на нацбезпеку і оборону та
отримує від них пропозиції до БД

Мінфін проводить їхній аналіз

Друга половина квітня ?
Мінфін проводить погоджувальні наради з ГРБК
для узгодження показників БД

До 15 травня
Мінфін подає БД на розгляд до КМУ

До 1 червня
КМУ схвалює БД та в триденний строк подає її до
ВРУ

У десятиденний строк із отримання БД
Народні депутати та комітети подають до
Комітету з питань бюджету пропозиції до БД

До 15 липня
ВРУ розглядає питання про БД

? До 26 липня
Мінфін доводить до ГРБК показники Видатків з
інструкціями

? До середини серпня

До 9 серпня ?
ГРБК надсилають Мінфіну бюджетні запити
?

Мінфін проводить погоджувальні наради з ГРБК

До 9 вересня ?
Мінфін подає на розгляд КМУ Проект Закону

До 15 вересня
КМУ схвалює Проект Закону

Примітка: інфографіку складено на основі наказу Мінфіну
№36 від 25.01.19. Склад заходів та їхня черговість може
змінюватись щороку.

Протягом 7 днів з дня схвалення КМУ ?
Мінфін доводить до ОДА та КМДА прогнозні
показники, необхідні для складання проектів
місцевих бюджетів на наступний рік

