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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Шановна Ганна Вікторівна!

Як представник інтересів територіальної громади, та депутат Київської
міської ради VIII скликання звертаюсь до вас з наступним питанням.
Відповідно до ч.4 ст.75 Бюджетного кодексу України головні
розпорядники бюджетних коштів організують розроблення бюджетних запитів
для подання місцевим фінансовим органам у терміни та порядку, встановлені
цими органами. Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують
своєчасність, достовірність та зміст поданих місцевим фінансовим органам
бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу
показників проекту місцевого бюджету, згідно з вимогами місцевих фінансових
органів.
Відповідно до п.5 ст.2 Бюджетного регламенту Київської міської ради
Департамент фінансів розробляє та у визначені ним терміни доводить до
головних розпорядників інструкції з підготовки пропозицій до прогнозу
бюджету міста Києва.
Таким чином із аналізу вищенаведених норм вбачається, що головні
розпорядники бюджетних коштів в строк та на умовах визначених Бюджетним
регламентом зобов’язані надати відповідні пропозиції до прогнозу бюджету
міста.
В той самий час є не дуже зрозумілим, як саме формуються ті самі
пропозиції, а якщо більш детально, то пропозиції щодо закладення
фінансування навчальних закладів районів.
Наразі є дуже цікавим питання щодо механізму формування бюджетних
пропозицій по кожному навчальному закладу окремо. Вбачається за необхідне
розуміти, які заходи проводяться адміністрацією управлінь освіти, місцевою

районною адміністрацією при вивчені потреб навчальних закладів при
формуванні бюджетних пропозицій, крім того ми маємо розуміти, чи
враховуються при цьому побажання адміністрації навчальних закладів, органів
батьківського самоврядування тощо.
Крім того є дуже цікавим питання щодо надання пропозицій про внесення
змін до бюджету міста Києва, Програми економічного і соціального розвитку
міста Києва, та міської комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019 –
2023 роки».
Таким чином, зважаючи на вищевикладене, хотілось би на наступному
засіданні комісії отримати інформацію щодо шляхів формування бюджетних
пропозицій, яким чином враховуються позиції та пропозиції закладів освіти,
органів батьківського самоврядування, щодо внесення до бюджету міста Києва,
Програми економічного і соціального розвитку міста Києва, та міської
комплексної цільової програми «Освіта Києва. 2019 – 2023 роки», тому з метою
вивчення даного питання прошу запросити на наступне засідання комісії
представників районних управлінь освіти міста Києва, Департаменту фінансів
та представників Департаменту освіти.
Про результати розгляду даного звернення повідомити мене за адресою
депутатської приймальні: м. Київ, вул. Княжий Затон 16-Д, e-mail:
goncharov.press@gmail.com
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