
БЮДЖЕТНИЙ КАЛЕНДАР НА 2019 РІК
Підготовка Бюджетної декларац на 2020–2022 роки і проекту Державного бюджету України на 2020 рік та 

участь Асоціац міст України у бюджетному процесі

Підготовлено Аналітичним центром АМУ

11 ЛЮТОГО22 СІЧНЯ 15 ЛЮТОГО 1 БЕРЕЗНЯ

1 КВІТНЯ

10 КВІТНЯ

15 КВІТНЯ15 ТРАВНЯ31 ТРАВНЯ

14 ЛИПНЯ

27 ЛИПНЯ

11 СЕРПНЯ 2 ВЕРЕСНЯ

Мінфін надсилає до ГРК Лист про 
надання інформац� для БД 

ГРК надають Мінфіну інформацію 
для БД 

 Мінфін подає до КМУ проект БД
 МЕРТ подає до КМУ макроеконо-
мічний прогноз

Всеукраїнські асоціац� 
подають до КМУ спільні 
пропозиц� щодо врахування 
місцевих і регіональних 
інтересів при підготовці БД

Мінфін подає до РНБО 
інформацію про обсяги 
видатків на оборону та 
безпеку на 3 роки

ВРУ ухвалює 
рішення щодо БД

Мінфін 
надсилає до ГРК 
показники 
видатків 
державного 
бюджету та 
надання 
кредитів на 3 
роки та 
інструкц� для 
формування 
бюджетних 
запитів 

Консультац� Мінфіна з 
АМУ щодо узгодження 
показників бюджетів 

КМУ подає до ВРУ проект 
Закону про Державний 
бюджет на 2020 рік

Мінфін подає до КМУ проект 
Закону про Державний бюджет 
на 2020 рік

КМУ схвалює 
Бюджетну деклара-
цію та макроеконо-
мічний прогноз на 
2020–2022 роки

Мінфін надає 
ГРК орієнтовні 
граничні 
показники 
видатків 
Державного 
бюджету України 
та надання 
кредитів на 
3 роки

 МЕРТ надає Мінфіну уточнений макроеко-
номічний прогноз 
 НБУ надає Мінфіну уточнені показники 
прибутку
 РНБО надає Мінфіну розподіл видатків на 
оборону та безпеку між ГРК на 3 роки

9 ВЕРЕСНЯ 15 ВЕРЕСНЯ

ГРК надають Мінфіну 
Бюджетні запити на 3 роки

 МЕРТ надає Мінфіну орієнтовний макроекономічний 
прогноз 
 НБУ надає Мінфіну орієнтовані показники прибутку 
 Мінсоцполітики надає Мінфіну попередні соціальні 
стандарти 
 ВРП надає Мінфіну інформацію про пріоритетні 
напрямки фінансування судової влади

Список скорочень

ВРУ - Верховна Рада України 
КМУ - Кабінет Міністрів України 
Мінфін - Міністерство фінансів України 
МЕРТ - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
ГРК -  Головні розпорядники бюджетних коштів 

НБУ - Національний банк України 
Мінсоцполітики - Міністерство соціальної політики України
ВРП - Вища рада правосуддя
РНБО - Ради національної безпеки і оборони України 
БД - Бюджетна декларація на 2020-2022 роки 

АМУ готує та подає до КМУ 
спільні пропозиції 

всеукраїнських асоціацій 

АМУ подає до 
Бюджетного  
Комітету ВРУ 

пропозиції до БД 

АМУ надає інформаційну, 
організаційну та консультатив-

но-експертну допомогу ГРК 
(містам-членам АМУ) щодо проекту 

Державного бюджету на 2020 рік 

Мінфін проводить 
консультації з АМУ 

щодо проекту 
Державного бюджету України, 
які в результаті оформляються 

протоколом Протокол результатів 
консультацій з АМУ 

подається Мінфіном 
до КМУ разом із проектом 

Державного бюджету України 

Протокол результатів 
консультацій з АМУ 

подається КМУ до ВРУ 
разом із проектом Державного 

бюджету України 

АМУ подає  до 
КМУ пропозиції 

до БД 

АМУ подає до 
Мінфіну пропозиції 

до БД,  до 
Державного бюджету 

України на 2020 рік


