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Щодо внесення змін до
рішень про місцеві бюджети
Міністерство фінансів України, зважаючи на наявний фінансовий ресурс
держави та в рамках цілеспрямованої діяльності Уряду у напрямі стабілізації
фінансової ситуації в країні, вживає заходів щодо створення умов для
виконання органами місцевого самоврядування та місцевими органами
виконавчої влади покладених на них функцій.
Водночас в умовах антикризових заходів існує нагальна необхідність
перегляду пріоритетності видатків бюджету та спрямування частини
фінансування на заходи, спрямовані на запобігання виникненню і поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої
коронавірусом SARS-CoV-2.
Тому Міністерство фінансів України як головний орган у системі
центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує,
зокрема, державну фінансову, бюджетну та боргову політику, державну
політику у сфері міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів, у рамках
покладених на нього завдань просить в установленому законодавством порядку
оперативно забезпечити:
- організацію роботи щодо внесення змін до рішень про місцеві бюджети
на 2020 рік у частині передбачення в бюджетах коштів на здійснення видатків,
спрямованих на заходи щодо запобігання виникненню і поширенню
коронавірусної хвороби (COVID-19), у тому числі за рахунок перерозподілу
видатків, скорочення непершочергових та неефективних видатків, вжиття
дієвих заходів з економного та раціонального використання бюджетних коштів,
спрямування вільного залишку бюджетних коштів, перевиконання дохідної
частини загального фонду місцевих бюджетів тощо;
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- проведення в першочерговому порядку розрахунків за видатками (в
тому числі захищеними – оплата праці працівників, придбання медикаментів та
перев’язувальних матеріалів), спрямованими на заходи щодо запобігання
занесенню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).
Просимо довести цей лист до районних державних адміністрацій,
виконавчих комітетів міських рад та об’єднаних територіальних громад для
керівництва у роботі, а також прискорити організацію роботи з підготовки та
внесення змін до місцевих бюджетів з урахуванням вищезазначеного.
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