
 

М І Н І С Т Е Р С Т В О   Ф І Н А Н С І В   У К Р А Ї Н И 
 

ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

 

ФІНАНСОВЕ  УПРАВЛІННЯ  
 

 

                    Н А К А З 

 

від 23 листопада 2020 року № 10/2 

 

 

Про затвердження Порядку 

складання і виконання 

розпису бюджету Ірпінської 

міської територіальної громади 
 

Відповідно до пункту 5 наказу Міністерства фінансів України від 28 січня 

2002 року № 57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі 

виконання бюджету» (зі змінами), наказу Міністерства фінансів України від 20 

вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складання програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами):  

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити Порядок складання і виконання розпису бюджету 

Ірпінської міської територіальної громади (додається).  

2. В процесі складання і виконання розпису бюджету Ірпінської міської 

територіальної громади використовувати форми кошторису, плану асигнувань 

(за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, плану 

використання бюджетних коштів, помісячного плану використання бюджетних 

коштів, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану 

спеціального фонду місцевого бюджету (за винятком власних надходжень 

бюджетних установ та відповідних видатків), зведеного плану надання кредитів 

із загального фонду бюджету, зведеного плану спеціального фонду місцевого 

бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних 

видатків), зведеного плану використання бюджетних коштів, зведеного 

помісячного плану використання бюджетних коштів, зведеного кошторису, 

зведеного плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02/paran300#n300
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02/paran328#n328
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02/paran328#n328
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02/paran342#n342
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02/paran342#n342
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02/paran435#n435
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02/paran435#n435
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02/paran398#n398
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02/paran410#n410
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02/paran410#n410
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02/paran410#n410
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02/paran418#n418
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02/paran418#n418
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02/paran426#n426
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02/paran426#n426
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02/paran426#n426
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02/paran454#n454
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02/paran444#n444
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02/paran444#n444
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02/paran353#n353
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-02/paran362#n362


загального фонду бюджету, зведення показників спеціального фонду кошторису, 

лімітної довідки про бюджетні асигнування та кредитування, а також штатного 

розпису, типового штатного розпису, затверджених наказом Міністерства 

фінансів України від 28.01.2002 № 57 «Про затвердження документів, що 

застосовуються в процесі виконання бюджету» (зі змінами). 

3. Бюджетному відділу фінансового управління довести цей наказ до 

відома головних розпорядників бюджетних коштів Ірпінської міської 

територіальної громади для застосування в роботі. 

4.  Наказ набирає чинності з 01.01.2021 року. 

5. З моменту набрання чинності цього наказу визнати таким, що втратив 

чинність наказ фінансового управління Ірпінської міської міської ради від 12 

лютого 2019 року «Про внесення змін до Порядку складання і виконання 

розпису міського бюджету». 

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

начальника фінансового управління  – начальника бюджетного відділу      

Наталію ЛОПАТУ. 

 

 

 

 

 

Начальник фінансового управління                                   Євгенія ДАНИЛЮК 
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