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Кроссворд по предмету "бюджету"  на тему "Бюджетна система (укр.)"
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По горизонтали
4. Сутнiсть … доходiв полягає в стягуваннi та зарахуваннi до бюджету податкiв
6. Як називається пiдхiд до визначення основних параметрiв соцiально-економiчного розвитку, який тiсно пов’язаний iз фiнансовими можливостями держави
7. Бюджетне … - це будь-яке здiйснене вiдповiдно до бюджетного асигнування розмiщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здiйснення iнших аналогiчних операцiй протягом бюджетного перiоду, згiдно з якими необхiдно здiйснити платежi протягом цього ж перiоду або у майбутньому
11. Принцип бюджетного планування, який змушує виконувати коригування планiв i прогнозiв у мiру надходження нової iнформацiї щодо обєкта планування, поєднання поточних i перспективних планiв
15. Операцiї з надання коштiв з бюджету на умовах повернення, платностi та строковостi, внаслiдок чого виникають зобов’язання перед бюджетом, та операцiї з повернення таких коштiв до бюджету – це …
19. Складова частина бюджету
22. Учасник бюджетного процесу, що розробляє проект закону про Державний бюджет України

По вертикали
1. Орган, що веде облiк касового виконання державних i мiсцевих бюджетiв та складає звiт про їхнє виконання – державне …
2. Дохiдна i видаткова частина бюджету як основного фiнансового плану мають бути мiж собою …
3. Метод планування у якому за основу беруться нормативи, якi регламентують види надходжень i видаткiв
5. Бюджетне … – це будь-яке асигнування, розмiщення замовлення, укладення договору, придбання товару чи послуги протягом бюджетного перiоду
8. Чим виступає бюджет як основний фiнансовий план
9. Орган влади, що приймає закон про Державний бюджет України
10. . … україни включає показники Державного бюджету України, зведеного бюджету Автономної Республiки Крим та зведених бюджетiв областей, мiст Києва та Севастополя
12. Какая создается комиссия если Президент не одобрил законопроект о бюджете (согласительная)
13. Як називається метод бюджетного планування, який  передбачає побудову фiнансових моделей, що iмiтують рух реальних економiчних i соцiальних процесiв
14. В якiй частинi бюджету вiдображаються напрямки розподiлу грошових коштiв держави
15. Метод бюджетного планування, який базується на вивченнi економiчної конюнктури в минулих перiодах i застосуваннi вiдповiдних коефiцiєнтiв до фактичних результатiв виконання бюджетiв
16. Регламентований бюджетним законодавством порядок складання, розгляду, затвердження та виконання бюджетiв, звiтування про їх виконання, а також контролю за їхї виконанням
17. Вiдповiдно до бку, …в Українi триває з 1 сiчня по 31 грудня
18. Пiдсистема, що використовується на заключних стадiях бюджетного процесу
20. Розроблення напрямкiв використання бюджету згiдно засад соцiально-економiчного розвитку суспiльства
21. Як називається принцип бюджетного планування, коли необхiдно враховувати оптимальнi звязки мiж державним i мiсцевими бюджетами, а також мiж ланками мiсцевих бюджетiв
23. Складова бюджетної полiтики, що визначає її змiст
24. Принцип бюджетного планування, який забезпечується розробленням прогнозних i програмних документiв економiчного i соцiального розвитку на науковiй основi, постiйним удосконаленням методологiї та використанням свiтового досвiду в галузi планування та прогнозування

