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Бюджет – державний бюджет України

до 01.03

до кінця січня
Мінфін видає наказ про
затвердження орієнтовного
плану заходів із
забезпечення складання
Декларації та проекту Закону

СКЛАДАННЯ
БЮДЖЕТНОЇ
ДЕКЛАРАЦІЇ

Декларація – бюджетна декларація

до 01.06

МЕРТ, НБУ, Мінсоцполітики
надають Мінфіну прогнозні
макропоказники для
розробки Декларації

КМУ схвалює
Декларацію

до 15.07
ВРУ розглядає
Декларацію

до 03.11

ВРУ ухвалює проект Закону
в ІІ читанні

до 20.10

КМУ подає ВРУ проект
Закону з урахуванням
Бюджетних висновків ВРУ

2

до 01.12
ВРУ ухвалює проект
Закону в ІІІ читанні
(у цілому)

3

включається до порядку
денного позачергово
ВРУ розглядає річний звіт про
виконання Бюджету

Розпорядники – головні
розпорядники бюджетних коштів

у терміни, встановлені
Мінфіном

до 26.07
Мінфін надсилає
Розпорядникам інструктивний
лист про складання
бюджетного запиту та граничні
показники видатків

Розпорядники складають
бюджетні запити та подають
до Мінфіну

СКЛАДАННЯ
ПРОЕКТІВ
БЮДЖЕТІВ

!

до 20.11

Закон – Закон України «Про
Державний бюджет України»

ВРУ ухвалює Бюджетні
висновки ВРУ
(I читання)

до 01.10
Народні депутати та комітети
готують пропозиції до проекту
Закону

1

протягом 15 днів після
отримання Закону
Президент України
підписує Закон або подає
свої пропозиції до ВРУ

до 15.09
КМУ схвалює проект
Закону та подає його ВРУ та
Президенту

УХВАЛЕННЯ
ЗАКОНУ

протягом 30 днів після
набрання чинності Законом
Розпорядники затверджують
порядки використання коштів
Бюджету

протягом 45 днів після
набрання чинності Законом
Розпорядники затверджують
паспорти бюджетних програм за
погодженням із Мінфіном

КМУ подає ВРУ, Президенту та
Рахунковій палаті річний звіт про
виконання Бюджету

ВРУ вносить зміни до Закону
(у разі потреби)

ЗВІТУВАННЯ
ПРО
ВИКОНАННЯ
БЮДЖЕТУ

ВИКОНАННЯ
БЮДЖЕТУ

до 1.04 наступного року

протягом року

протягом 35 днів після
закінчення звітного кварталу
Казначейська служба подає ВРУ,
Президенту, КМУ, Рахунковій палаті та
Мінфіну квартальний звіт про
виконання Бюджету

не пізніше 15 числа
наступного місяця
Казначейська служба подає ВРУ,
Президенту, КМУ, Рахунковій
палаті та Мінфіну місячний звіт
про виконання Бюджету

