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до проекry мiсцевого бюджеry
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Вiдповiдно до частини третьоi cTaTTi 75 Бюджетного кодексу Украiни,
нак€ву MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд

l7 липня 2015 року

ЛЭ 648 кПро

ЗаТВердження типових фор* бюджетних запитiв для формування мiсцевих
бюджетiв>>, зареестрованого

в

MiHicTepcTBi юстицii Украiни

2015 рокуза Jф g57l274o2 (iз зr{iнами),

з метою органiзацii

0б

серпня

бюджетного

процесу

НАКАЗУЮ:

1.

Затвердити Iнструкцiю з пiдготовки бюджетних запитiв до проекту

мiсцевого бюджету ВишгородсъкоТ MicbKoi територiальноi громади, що
додаеться.

2.

Заступнику начаJIьника управлiння фiнансiв довести Iнструкцiю з

пiдготовки бюджетних запитiв
розпорядникlв 0юджетних коштiв.

до

вiдома

та

ви онання головних

a

1

4.

I_{ей

наказ набирае чинностi з дня його офiцiйного оприлюднення.

Контроль за виконанням цього наказу зЕuIишаю за собою.

Начальник управлiння

т. €рЕмА

ЗАТВЕРДХtЕНО
Наказ управлiння фiнансiв

Вишгородськоi MicbKoi ради
(_01_> вересня 202l року NЬ 12_

Iнструкчiя
з пiдготовки бюджетних запитiв до про€кту

мiсцевого бюджету

Вишгородськоi MicbKoi територiальноТ громади

I.

1,1.

Загальнi положення

Iнструкцiя з пiдготовки бюдrкетних запитiв до проекту мiсцевого

бюдхtету Вишгородськоi мiськоI територiальноi громади (надалi

-

Iнструкцiя)

розроблена вiдповiдно до cTaTTi З4 та частини третьоi cTaTTi 75 Бюджетного

кодексу УкраТни, наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд |7 lтилня 2015 рокУ
Ns 648 <Про затверд}кення типових форпл бюджетних запитiв для формування
мiсцевих бюджетiв)), зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 06 серпня
2015 року за }lb 95712]402 (iз змiнами), з метою формування проекту мiсцевого

бюджету Вишгородськоi MicbKoi територiальноi громади
бюджетний перiод (далi

-

на

плановий

про€кт бюджету ТГ) та прогнозу мiсцевого бюджету

Вишгородськоi MicbKoi територiальноi громади на наступнi за плановим два
бюджетнi перiоди (далi

|.2.

- прогноз бюджету ТГ).

Головний розпорядник бюджетних коштiв

(далi

головниЙ

розпорядник) органiзовус та забезпечу€ складання бюджетного запиту

i

подае

його управлiннtо фiнансiв ВишгородськоТ MicbKoi ради (далi - управлiння
фiнансiв) у визначенi ним термiни та порядку в паперовому та електронноМУ
виглядi за формами:

(додаток 3);

1.3.

Форми бюджетного запиту заповнюютъся послiдовно, тобто форма
20_-2 заповнюсться на пiдставi показникiв форми 20_-| i лише пiсля ik
заповнення, у разi необхiдностi, заповнюеться форма

1.4.

Yci

1,5. У

20_-З.

BapTicHi показники у формах наводяться у гривнях без копiйок.

цiй Iнструкцii визначення бюджетних перiодiв вживаються у

таких значеннях:

поточниЙ бюджетниЙ

перiод

перiод, протягом якого вiдбувасться

планування бюджетних показникiв на наступний перiод;

плановиЙ бюдхtетниЙ перiод

-

перiо

д, Hz якиЙ здiйснюеться планування

бюджетних показникiв;
настУпнi за плановим два бIоджетнi перiоди

-

роки, на якi здiйснюеться

ПроГноЗ бюджетних показникiв, i якi с наступними за плановим перiодом.

1.6.

Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подае необхiдну

Для здiЙснення управлiнням фiнансiв аналiзу бюджетного запиту детальну
iнформацiю щодо визначення наведених у бюдя<етних запитах обсягiв видаткiв,

а

також пiдтверднi документи та матерiали, за формами, доведеними

управлiнням фiнансiв"
|,]

.

Бюджетний запит складаеться на плановий та наступнi за плановим

Два бюдтtетнi перiоди з урахуванням органiзацiйних, фiнансових (у тому числi

граничних обсягiв видаткiв загального фонду бюджету на плановиЙ бюджетний

перiод (далi

-

граничнi обсяги) та прогнозних покчlзникiв обсягiв видаткiв або

надання кредитiв загального фонду бюджету

бюджетнi перiоди

(д-i

ТГ на наступнi за плановим

два

-прогнознi показники)) та iнших обмежень, якi щороку

можуть доводитися управлiнням фiнансiв до головних розпорядникiв.

1,8.

Розрахунок граничних обсягiв

здiйснюсться з урахуванням

прогнозних показникiв

:

прогнозних обсягiв доходiв;
'розмiру
прожиткового MiHiMyMy та рiвня його забезпечення;

розмiру мiнiмальноi заробiтноi плати та rrосадового окладу працiвникiв

I

тарифного розряду Сдиноi тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiснтiв з оплати працi

працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноi сфери,
затвердженоi постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд З0 серпня 2002 року

j\b |298 <Про оплату працi працiвникiв на ocHoBi Сдиноi тарифноi сiтки
розрядiв

i

коефiцiентiв

з

оплати працi працiвникiв установ, закладiв та

органiзацiй окремих галузей бюджетноi сферю) (даrri

- едина

тарифна ciTKa);

прогнозних цiн на енергоносii та тарифiв на оплату комунальних послуг;

необхiдностi передбачення нових (порiвняно

з

поточним бюджетним

перiодом) першочергових видаткiв, у тому числi тих, що мають перiодичний
характер;

необхiдностi оптимiзацii витрат головних розпорядникiв, у тому числi
шляхом концентрацii pecypciB на прiоритетних напрямах дiяльностi,
скорочення не першочергових та виключення неефективних витрат тощо.

1.9.

Граничний обсяг та прогнознi показники доводяться управлiнням
фiнансiв до головного розпорядника заг€uIьними сумами за роками, В межах
граничного обсягу можуть доводитися граничнi обсяги на здiЙснення окремих
видаткiв та iншi фiнансовi обмеження.
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1.10. Головний розпорядник здiйснюс розподiл граничного обсягу та
прогнозних пок€lзникiв за бюдтtетними програмами з урахуванням прiоритетiв,

визначених програмними (стратегiчними) документами економiчного i
соцiального розвитку

та

стратегiчних цiлей, визначених планами його

дiяльностi на плановий та наступнi за плановим два бюджетнi перiоди

1.1

1"

Показники доходiв, фiнансування, видаткiв, повернення та надання

кредитiв за попереднiй та поточний бюджетнi перiоди мають вiдповiдати кодам
класифiкацiТ доходiв бюджету, типовоi програмноi класифiкацii видаткiв та
кредитування мiсцевих бIоджетiв, класифiкацii фiнансування бюджету за типом

боргового зобов'язання, класифiкацii кредитування бюдrкету та економiчноi
класифiкацii видаткiв бюд}кету з урахуванням змiн, внесених до вiдповiдноТ
бюджетноi класифiкацii.

t.|2. З метою спiвставлення

показникiв за бюджетними програмами у

разi змiн у cTpyкTypi бrоджетних програм головного розпорядника, звiтнi
показники за попереднiй бюдrкетний перiод та показники поточного
бюджетного перiоду приводяться

у вiдповiднiсть до програмноi

видаткiв та кредитування бюджету, що формуетъся

класифiкацiТ

у бюджетних запитах

на

плановий та наступнi за плановим два бюджетнi перiоди.

У разi якщо

бюдх<етна програма не передбачена на плановий бюджетний

перiод:

показники поточного бюджетного перiоду зазначаються окремим рядком;

показники за бюджетною програмою попереднього бюджетного перiоду
приводяться

у

вiдповiднiсть до ТиповоТ програмноi класифiкацiТ видаткiв та

кредитування мiсцевих бюджетiв поточного бюджетного перiоду, а у разi якщо

бюджетна програма

у

поточному бюджетному перiодi не передбачена

зазначаються окремим рядком.

1.1З.

,,Щля

заповнення фор, бюджетного запиту використовуються:
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данi рiчного звiту за попереднiй бюджетний перiод,

поданого

територiальним органам Щержавнот казначейськоi слркби Украiни,
урахуванням капiтальних видаткiв (далi

-

дпя зазначення пок€lзникiв

- звiт

з

за попереднiй бюджетний перiод)

за попередIliй бюджетний перiод;

показники, затвердженi розписом бюджету

ТГ на поточний

бюджетний

перiод з урахуванням капiтальних видаткiв (з урахуванням змiн станом на дату,
супроводжувальному листi)
розпис на поточний
визначеному

(далi

у

бюджетний

перiод) для

зазначення показникiв

за поточниЙ

бюджетниЙ

перiод;

показники видаткiв таlабо надання кредитiв, розрахованi вiдповiдно до
положень роздiлу II цiеi Iнструкцii,

-

для зазначення показникiв на плановий та

наступнi за плановим два бюджетнi перiоди.

t.l4.

Головнi розпорядники забезпечують свосчаснiсть, достовiрнiсть та
змiст поданих до управлiння фiнансiв бюджетних запитiв, якi MaIoTb мiстити
всю iнформацiю, необхiдну Для аналi у пок€вникiв проекту бюджету Тг та
прогнозу бюджету ТГ,

1.15. Управлiння фiнансiв здiйснюе аналiз отриманих вiд головних
розпорядникiв бюджетних запитiв на предмет вiдповiдностi MeTi дiяльностi
головного розпорядника та прiоритетам соцiального i економiчного розвитку,

визначениХ програмнимИ (стратегiчними) документами, ефективностi
використання бюджетних коштiв, дотримання доведених обмежень та вимогам
цiеТ IнструкцiТ.

1.16. З метою узгодження розбiжностей з головними

розпорядниками

щодо показникiв проекту бюдrкету та прогнозу бюдяtету управлiння фiнансiв
проводить погод}кувальнi наради з головними розпорядниками.

.

На ocHoBi iнформацii про результати аналiзу бrоджетних запитiв та
погоджувальних нарад начальник управлiння фiнансiв вiдповiдно до норм,
\.|7
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передбачених частиноIо п'ятою cTaTTi

75 Бюджетного

кодексу

Украiни,

приймае рiшення про вклIочення бюдхtетного запиту до пропозицiй проскту
бrодтtету ТГ.

l.IU.
1.18.

вимог цlеl
порушенням вимог
або з порушенням
неоOгрунтовано1 аOо
у разi
цlе1
раз1 надання необГрунтованоi

Iнструкцii iнформацii, управлiнням фiнансiв може бути прийнято рiшення щодо

не включення бюджетних запитiв до пропозицiй проскту бюдя<ету ТГ на
плановий piK та прогнозу бюджету ТГ на наступнi за плановим два бюджетнi
перiоди.

1.19.

У

разi подання головним розпорядником бюджетного

запиту,

складеного з порушенням вимог цiеi Iнструкцii, управлiння фiнансiв повертас

такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення Його у
вiдповiднiсть до зазначених вимог. У разi невиконання головним
розпорядником зазначених вимог, фiнансове управлiння мае право самостiйно
внести необхiднi корективи в бюдхtетний запит.

|.20,

У разi

порушення бюдrкетного законодавства

до

учасникiв

бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу вiдповiдно до
cTaTTi 117 Бюджетного кодексу Украiни.

II. Розрахунок видаткiв та надання кредитiв на плановий та насryпнi
за плановим два бюджетнi перiоди

,

2.1. Головний розпорядник забезпечуе розподiл граничного обсягу та

прогнозних показникiв за бюджетними програмами та здiйснюе розрахунок

обсягiв видаткiв та надання кредитiв, дотримуючись принципiв, на яких
rрунтуеться бюджетна система (ефективностi та результативностi,
справедливостi

i

неупередженостi),

а також

ураховуючи принципи

прiоритетностi, обrрунтованостi витрат та жорсткоi eKoHoMii коштiв.
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2.2. Розрахунок обсягiв видаткiв та надання кредитiв на плановий та
НастУпнi за плановим два бюдхtетнi перiоди здiЙснюються

з

урахуванням,

зокрема:

нормативно-правових aKTiB,

що регулюють дiяльнiсть

головного

розпорядника у вiдповiднiй галузi;
зобов'язань, передбачених договорами, контрактами;
норм i нормативiв;

прiоритетностi видаткiв, ураховуючи реальнi можливостi бюджету;

перiодичностi виконання окремих бюдхtетних програм, а також окремих
заходiв, що здiйснIоються в мехtах бюджетних програм;

результатiв оцiнки ефективностi бюджетних програм, проведеноi

з

урахуванням методичних рекомендацiй щодо здiйснення lцiнки ефективностi

бюджетних програм, встановлених MiHicTepcTBoM фiнансiв УкраТни, та
ВИСНОвкiв За результатами контрольних заходiв, проведених органами,
УПоВНоваженими

на

здiйснення контролю

за

дотриманням бюджетного

законодавства;

необхiдностi зменшення заборгованостi попереднiх бюджетних перiодiв та
неДоПУщення утворення заборгованостi

за зобов'язаннями

у

плановому та

наступних за плановим двох бюджетних перiодах;

ЦiН

i

ТаРифiв поточного року на вiдповiднi товари (роботи, послуги),

закупiвлю яких передбачасться здiйснюв ати у ме}ках видаткiв;

кiлькiсних та вартiсних факторiв, що впливають на обсяг видаткiв та
НаДаННЯ Кредитiв у плановому та наступних за плановим двох бюджетних
перiодах.

Що кiлькiсних факторiв

нЕuIежать, зокрем

, штатна

чисельнiсть

ПРаЦiВникiв, чисельнiсть учнiв, дiтей, пенсiонерiв, кiлькiсть бюджетних
установ, обладнання, обсяг наданих послуг тощо.
Що вартiсних факторiв належать iндекси споживчих цiн та цiн виробникiв,

Цiни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмiр прожиткового MiHiMyMy та
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piBeHb його забезпечення, розмiри мiнiмальноТ заробiтноi плати та посадового

окладу працiвника I тарифного розряду Сдиноi тарифноi сiтки тощо.

OKpeMi фактори, що впливають на обсяг видаткiв та надання кредитiв,
щороку доводяться головним розпорядникам фiнансовим управлiнням, решта

-

Визначаеться головним розпорядником самостiйно з урахуванням особливостей
та пiдтверджуеться вiдповiдними обГрунтуваннями та розрахунками.

2.З.
наступнi

Розрахунок обсягiв видаткiв та надання кредитiв на плановиiт та

за плановим два бюджетнi перiоди здiЙсн еться за

кожною

бюджетною програмою як за заг€LгIьни , так i за спецiальним фондами у розрiзi

кодiв економiчноi класифiкацiТ видаткiв

бюджету

або

класифiкацiТ

кредитування бюджету.

Обсяг видаткiв або надання кредитiв за бюджетною про|рамою
визначаеться як сума коштiв за кодами економiчноi класифiкацii видаткiв
бюджету або класифiкацiТ кредитування бюджету.

2.4.

Головнi розпорядники бюджетних коштiв забезпечують включення

ДО бюджетних запитiв показникiв

за

бюджетними програмами, якi

забезпечують протягом декiлькох poKiB виконання iнвестицiйних проектiв, у
разi ix схвалення або вiдбору у встановленому законодавством порядку та на
пiдставi розрахункiв обсягу витрат i вигод щодо реалiзацii таких iнвестицiйних
проектiв,

При визначеннi обсягу видаткiв або надання кредитiв за бюджетними
Програмами, що забезпечують реалiзацiю iнвестицiйних програм (проектiв),
урахову€ться

необхiднiсть

:

першочергового забезпечення ресурсами iнвестицiйних програм
(проектiв), реалiзацiя яких розпочалася у минулих бюдя<етних перiодах або
розпочинаеться у поточному бrоджетному перiодi;

виконання iнвестицiйних програм (просктiв), якi реалiзовуються в рамках
дiючих цiльових програм;
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виконання положень договорiв (KoHTpaKTiB) щодо надання кредитiв (у рuзi
наявностi таких).

2.5.

видаткiв визначаеться, ураховуючи
обсяг робiт згiдно з проектно-кошторисною документацlеЮ,

обсяг

запланований

капiтальних

ступiнь будiвельноi готовностi об'ектiв, кiлькiсть наявного обладнанНЯ
предметiв довгострокового користування та ступiнь

ik фiзичного i

зношення. ФакторИ, ЩО можутЬ враховуватися

Та

моральнОгО

при визначеннi

обсягу

капiтальних видаткiв, головним розпорядником визначаються самостiйно з
урахуванням гЕLлузевих особливостей. BapTicTb ToBapiB (робiт, ПОСЛУГ) МаС
забезпечувати рацiональне та економне використання бюджетних КОШТiв.

2.6.

У

разi, якщо розрахований обсяг видаткiв та/або надання кредитiв

загыIьного фо"ду перевищуе граничний обсяг та прогнознi показники,
додатковi видатки таlабо надання кредитiв (сума перевищення) включаються у
Форму-3 за умови, Що TaKi видатки нормативно-правовими актами визначен1
прlоритетними.

2.7.

Обсяг видаткiв таlабо надання кредитiв спецiального фо"ду

визначаеться головним розпорядником самостiйно вiдповiдно до нормативно-

правових aKTiB,

якi

передбачаютъ утворення

i

використаНня спецiальНОГО

фонду.

2.8.

Розрахунок надходжень спецiального фо"ду

здiЙснюетЬСЯ

вiдповiдно до положень пункту 17 Порядку складання, розглядУ, затВерДЖеННЯ

та

основних вимог

до

виконання кошторисiв бюджетних установ,

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 28 лютого 2002 РОКУ
Jф 228 (iз змiнами). Розрахунок надходжень спецiального фо"ду на планОвИЙТа

наступнi за плановим два бюджетнi перiоди здiйснюет ся

з

урахуванням

фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних ПеРiОДаХ.
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III. Порядок заповнення Форми 20_-|

3.1.

Форма 20_-1 призначена для наведення узагальнених показникiв

дiяльноотi головного розпорядника
прогнозних пок€}зникiв

i

розподiлу граничного обсягу та

за бюджетними програмами.

3,2. У Формi 20_-I

зzвначаються

мета дiяльностi

головного

розпорядника коштiв мiсцевого бюджету ТГ, яка спрямована на реалiзацiю

у

вiдповiднiй галузi (сферi дiяльностi), здiйснюсться розподiл
граничного обсягу та прогнозних пок€Iзникiв за бюджетними програмами та

завдань

вiдповiдальними виконавцями бюджетних програм.

Iнформацiя,

що

наводиться

у Формi 20_-|, мас у повнiй

Mipi

характеризувати дiяльнiсть головного розпорядника, охоплювати Bci сфери, у

яких BiH забезпечуе реалiзацiю державноi полiтики, висвiтлювати найбiльш
суспiльно значущi результати його дiяльностi та враховувати вiдповiднi
покuIзники дiяльностi вiдповiдальних виконавцiв, робота яких органiзовусться
та координуеться вiдповiдним головним розпорядником.

З.З. У

пунктi 1 зазначасться найменування головного розпорядника
коштiв мiсцевого бюдrrtету, код ТиповоТ вiдомчоТ класифiкацiТ видаткiв та
кредитування бюджету, код за СЩРПОУ та код бюджету ТГ.

З.4. У

пунктi 2 зазначасться мета дiяльностi головного розпорядника
коштiв мiсцевого бюджету, яка визначае основне його призначення i роль у
реалiзацiI державноТ, регiональноi (мiсцевоТ) полiтики

у

вiдповiднiй галузi

(сферi дiяльностi) та мае формуватись з урахуванням таких критерiiв:

чiтке формулювання та лаконiчне викладення;
спрямованiсть на досягнення певного результату;
охоплення Bcix сфер дiяльностi головного розпорядника.
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У

пунктi 3 зазначаеться перелiк цiлей державноi полiтики у вiдповiднiй

сферi дiяльностi, формування таlабо реалiзацiю якоi забезпечус головний
розпорядник коштiв мiсцевого бюджету,

т&

з€вначаються

фактичнi

за

попереднiй бюджетний перiод i очiкуванi у поточному, плановому та наступних

за плановим двох

бюдя<етних перiодах показники результату дiяльностi

головного розпорядника.
I_{iлi визначаються головним розпорядником

для кожноi галузi (сфери

дiяльностi) вiдповiдно до прiоритетiв державноi полiтики, визначених
програмними (стратегiчними) документами економiчного i соцiального
розвитку.

Стратегiчнi цiлi мають вiдповiдати таким критерiям:
зв'язок з метою дiяльностi головного розпорядника;

оцiнювання за допомогою показникiв результату дiяльностi головного
розпорядника.

Кiлькiсть стратегiчних цiлей для KoxtHoT галузi (сфери дiяльностi)
головного розпорядника, як правило, не повинна перевищувати трьох.
,.Щля

кохrноi стратегiчноТ цiлi мають бути визначенi показники результату

дiяльностi головного розпорядника (далi - показники результату).

Показники

результату це кiлькiснi та якiснi

пок€Lзники,

якi

характеризують piBeHb досягнення головним розпорядником стратегiчних

цiлей, дають мохtливiсть найбiльш повно оцiнити дiяльнiсть головного
розпорядника та стан галузей (сфер його дiяльностi) у плановому та наступних
за плановим двох бюджетних перiодах.

Показники результату мають

:

характеризувати прогрес
середньостроковому перiодi

у

досягненнi стратегiчних цiлей у

;

забезпечувати можливiсть вiдстеження досягнення стратегiчних цiлей у
динамiцi та порiвнянностi показникiв результату за роками;

|2

перевiрятися та пiдтверд}куватися офiцiйною державноIо статистичною,

фiнансовою та iншою звiтнiстю, даними бухгалтерського, статистичного та
внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку.

Пр"

визначеннi показникiв результату може використовуватися
практичний досвiд iнших краiн щодо визначення показникiв, якi
характеризують результати реалiзацiТ дерхtавноТ полiтики у вiдповiдних галузях
(сферах дiяльностi), що забезпечить можливiсть

iх порiвняння iз показниками

мiжнародних рейтингiв.

Кiлькiсть показникiв результату за кожною стратегiчною цiллю, як
правило, не повинна перевищувати трьох.

3.5. У пунктi 4

зазначаеться розподiл граничних пок€lзникiв

видаткiв та

надання кредитiв iз загального фонду бюджету ТГ за бюджетними програмами
та вiдповiдальними виконавцями бюджетних програм:

l-

2 зазначаються код Програмноi класифiкацii видаткiв та
кредитування мiсцевого бюджету i код Типовоi програмноi класифiкацii

у

графах

видаткiв та кредитування мiсцевого бюджету;

у графi 3 - код

функцiонЕLльноi класифiкацii видаткiв та кредитування

бюдя<ету;

у

графi 4

-

найменування вiдповiдального виконав

я та

найменування

бюджетноi програми згiдно з Типовою програмною класифiкацiею видаткiв та
кредитування мiсцевого бюджету;

у графi 5 (звiт) - KacoBi видатки або надання кредитiв загального

фо*rду

вiдповiдно до звiту за попереднiй бюджетний перiод;

у графi б (затверджено)

бюджетнi асигнування загаJIьного

фопrду,

затвердженi розписом на поточний бюджетний перiод з урахуванням змiн;
у графах 7 - 9 (проект, прогноз) - розподiл граничного обсirгу витрат та
прогнозних пок€lзникiв на плановий piK та наступнi за плановим два бюджетнi
перiоди.

При цьому, обсяги видаткiв/надання кредитiв загаJIьного фонду бюджету
ТГ, що скл€lJIися у рядку (УСЬОГО> у графах 7-9, не повиннi перевищувати

1з

pik

доведенi головному розпоряднику граничних обсягiв на плановий

та

прогнознi показники видаткiв/надання кредитiв загального фо"ду;

-

У ГРафi 10

-

номер цiлi, зазначеноi у пунктi З Форми-1, на досягнення

якоi спрямована реалiзацiя бюджетноi програми.

3.6. У
бюджету

пунктi 5 наводиться розподiл |ранич их показникiв видаткiв

та надання кредитiв

з

бюджету спецiального фо"ду мiсцевого
бЮДЖеТУ на Плановий piK та прогнозних пок€Lзникiв на наступнi за плановим
два бюджетнi перiоди за бюджетними програмами:

У ГРафах

l-

2

з€вначаються код Програмноi класифiкацii видаткiв та

кредитування мiсцевих

i

код Типовот програмноi класифiкацii видаткiв та

кредитування мiсцевого бюджету;

У ГРафi 3

-

код функцiональноi класифiкацii видаткiв та кредитування

-

НаЙМеНУвання вiдповiдального виконавця

бюдхtету;

У ГРафi 4

та найменування

бюджетноi програми згiдно з Типовою програмною класифiкацiею видаткiв та
кредитування

Mi

сцевого бюдхrету;

у графi 5 (звiт)

-

KacoBi видатки та надання кредитiв спецi€шьного

фо"ду

вiдповiдно до звiту за попереднiй бюджетний перiод;

У графi б

(затверлжено)

-

бюджетнi асигнування спецiального фо,rду,

затвердЖенi розпИсом на поточний бюджетний перiод з урахуванням змiн;

у графах 7 _ 9 (проскт, прогноз)

-

розподiл граничного обсягу витрат та

прогнозних показникiв на плановий piK та наступнi за плановим два бюджетнi
перiоди.
ПРИ ЦЬОмУ, обсяги видаткiв/надання кредитiв спецiального фонду бюджету

ТГ, що склаJIися у рядку (УСЬОГОu у графах 7-9, не повиннi перевищувати
доведенi головному розпоряднику граничних обсягiв на плановий pik та
гIрогнознi показники видаткi в/надання кредитiв спецi ального фоr,ду;

-

У ГРафi 10

-

ноМер цiлi, зазначеноТ

у пунктi З Форми-1, на досягнення

якоi спрямована реалiзацiя бюджетноi програми.

I4

IY. Порядок заповнення Форми 20_-2

4.|.

Форма 20_-2 призначена для наведення детальноТ iнформацii

обгрунтуваннями щодо показникiв, передбачених

за кожною

з

бюджетною

програмою.

4,2,
видаткiв

У пунктах
та

1 та

2 зазначаються вiдповiдно код вiдомчоi класифiкацii

кредитування бюджету

ТГ та

найменування головного

розпорядника, найменування та знак вiдповiдального виконавця бюджетноi
програми, код за еЩРПОУ.

4.З,

У

пунктi 3 зазначаються найменування бюджетноi програми, коди

Програмноi класифiкацii

i

Типовоi програмноi класифiкацii видаткiв та

кредитування мiсцевих бюджетiв, функцiональноi класифiкацii видаткiв та
кредитування бюджету, код бюджету.

4.4. У пунктi 4 зазначаються мета та завдання бюджетноi програми:

- у пiдпунктi

1

- у пiдпунктi

2 пункту 4

- у пiдпунктi

пункту 4 - мета бюджетноi програми та строки if реалiзацiТ;

-

3 пункту 4

завдання бюдrкетноi програми.

-

нормативно-правовi акти, якi е пiдставою для

реалiзацii бюджетноТ програми.

Мета та завдання бюджетноТ програми визначаються вiдповiдно
положень спiлъних наказiв MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни

та

до

галузевих

MiHicTepcTB.

Iнформацiя, що наводиться у пунктi 4 цiсТ форми, повинна узгоджуватися
iнформацiею, наведеною у пунктi 2 Форми-

4.5.

У

пунктi 5 зазначаються

yci

1

з

.

адходження для виконання бюджетноi

програми.

У

рядку <Надходження загального фонду бюджету) у графах З,7, 11
пiдпункту 1 пункту 5 та у графах З, 7 пiдпункту 2 пункту 5 автоматично
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проставляються по азники, наведенi у графах 5,

6,7,8,9 пункту

рядку (УСЬОГО> вiдповiдноi бюджетноi програми.

Показники спецiального фоrду зазначаються

за

4 Форми-1 у

кожним

видом

надходжень:
1) власнi надходження бюджетних установ:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згiдно

з ik

основною дiяльнiстю (код класифiкацiТ доходiв бюджету 25010100);
надходження бюджетних установ вiд додатковоi (господарськоi) дiяльностi
(код класифiкацii доходiв бюджету 25010200);

плата за оренду майна бюджетних установ (код класифiкацii доходiв
бюджету 25010300);

надходження бюджетних установ вiд реалiзацiТ в установленому порядку
майна (KpiM нерухомого майна) (код класифiкацii доходiв бюджету 25010400);

благодiйнi внески, гранти

та

дарунки (код класифiкацii доходiв

бюджету 25020100);

кошти, що отримують бюджетнi установи вiд пiдприемств, органiзацiй,
фiзичних осiб та вiд iнших бюджетних установ для виконання цiльових заходiв
(код класифiкацii доходiв бюджету 25020200).

Власнi надходження бюджетних установ визначаються

головним

розпорядником за наявностi вiдповiдноi пiдстави. При заповненнi цього пункту

в частинi власних надходжень слiд керуватися ч стиною четвертою

cTaTTi

13 Бюджетного кодексу Украiни.

2) iншi

надходження спецiального фо*ду (.u видами надходжень),
визначенi рiшенням про бюджет ТГ на попереднiй та поточний бюджетнi
перiоди i якi передбачаеться отримувати у плановому та наступних за плановим
двох бюджетних перiодах;
З) повернення кредитiв до бюджету ТГ, якi вiдображаються зi знаком

Загальний обсяг надходжень спецiального фо"ду
бюджетний перiод (рядок (УСЬОГО)) розраховуеться
вищезазначених надходжень.

((-)).

за попереднiй
як сума ycix
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у

графi

4

пiдпункту

1

пункту

5

(звiт) зазначаються надходження

спецiального фондУ Для виконання бюджетноi програми вiдповiдно до звiту за
попереднiй бюджетний перiод.

У графi

8 пiдпункту 1 пункту 5 (затверджено)

-

надходження спецiального

фоrду для виконання бюджетноi програми, затвердх<еннi розписом на поточний
бюдх<етний перiод.

У

графi 12 пiдпункту 1 пункту 5 (проект)

-

надход}кення спецiалЬноГО

фо"ду для виконання бюджетноi програми на плановий бюджетний перiод.
графах 4 ,га 8 пiдпункту 2 пункту 5 (прогноз) надходження

У

спецiального фо"ду для виконання бюджетноi програми

на наступнi

за

плановим два бюджетнi перiоди.

У графах 5,9, |3 пiдпункту

1

пункту 5 та графах 5, 9 пiдпункту 2 пункту

зазначаються показники надходжень спецiального фо"дУ, ЩО НаЛеЖаТЬ

5

ДО

бюджету розвитку.

4.6.

У

пунктi б зазначаються видатки (пiдпункт 1 пункту 6) або

кредитiв (пiдпункт

2 пункту 6) на плановий бюджетний

наДаННЯ

перiоД Та ВИДаТКИ

(пiдпункт З пункту 6) або надання кредитiв (пiдпункт 4 пункту б) на настУпнi За

плановим

два бIоджетнi перiоди за

економiчною або

класифiкацiею

кредитування бюдтtету ТГ;

у графi з пiдпункту 1 пункту б та графi з пiдпункту 2 пункту б

(звiт)

зЕвначаються KacoBi видатки або надан я кредитiв загального фоrду вiдповiДнО
до звiту за попереднiй бюджетний перiод;

у графах 4, 5 пiдпуr{кту 1 пугrкту б та графах 4,5 пiдпункту 2 пункту

6

|]
у графах 8, 9 пiдпуI]кту 1 пункту б та графах В, 9 пiдпункту 2 пункту б
(затвердlкено) - бIодrкетнi асигнування спецiального фонду (у т.ч. бюджету
розвитItу), затвердлtенi розписом на поточний бIоджетний перiод;

у графi 11 пiдпункту 1 пункту б та графi 11 пiдпункту 2 пункту б (проскт)

-

видатки або надання кредитiв заг€Lлъного фопду на плановиЙ бюджетниЙ
перiод, розрахованi вiдповiдно до роздiлу II цiеI Iнструкцii;

у графах |2, IЗ пiдпункту 1 пункту б та графах |2, |З пiдпункту 2 пункту 6
(проскт)

-

видатки або надання кредитiв спецiального фонду (у т.ч. бюджету

розвитку), якi передбачаються на плановий бюджетний перiод, розрахованi
вiдповiдно до роздiлу II цiеi IнструкцiТ;

у графах З та7 пiдпункту 3 пункту б та у графах З та7 пiдпункту 4 пункту

6 (прогноз)

-

видатки або надання кредитiв загального фонду на наступнi за

плановим два бюдтtетнi перiоди, розрахованi вiдповiдно до роздiлу II цiсi
Iнструкцii;
у графах 4, 5 та 8, 9 пiдпункту З пункту б та у графах 4,5 та 8, 9 пiдпункту
4 пУнкту б (прогноз)

-

видатки або надаFIня кредитiв спецiального фонду (у т.ч.

бюджет розвитку) на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди, розрахованi
вiдповiдно до роздiлу II цiеi Iнструкцii.

Показники

у рядку <УСЬОГО> по

загальному фонду

у

графах

З,7,11

пiдпункту 1 пункту б та рядку (УСЬОГОu у графах З,7, 71 пiдпункту 2 пункту

6 повиннi дорiвнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми-1

для

вiдповiдноТ бюджетноi програми.

Показники

у рядку <УСЬОГО> по

загальному фо*rду

у

графах З та

7

пiдпункту З пункту б та рядку (УСЬОГОu у графах З та 7 пiдпункту 4 пункту 6

повиннi дорiвнювати показникам

у

графах

8 i 9 пункту 4

Форми-1 для

вiдповiдноi бюджетноТ програми.

Показники у рядку <УСЬОГО> по спецiальному фонду у графах 4,8, |2
пiдпункту 1 пункту б та рядку (УСЬОГО> у графах 4, 8, 12 пiдпункту 2 пункту

6 повиннi дорiвнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 5 Форми-1
вiдповiдноТ бюджетноТ програми.

для
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Показники у рядку <УСЬОГО> по спецiальному фонду у графах 4 та
пiдпункту 3 пункту б та рядку (УСЬОГО> у графах 4 та 8 пiдпункту 4 пункту

у

повиннi дорiвнювати показникам

графах

8 та 9 пункту 5 Форми-1

8

6

для

вiдповiдноi бюджетноi програми.

4.7.

У

пунктi 7 зазначаIоться напрями використання бюджетних коштiв

(видатки або надання кредитiв)

за загальним та спецiальним

фондами,

виконання яких забезпечус реалiзацiю бюджетноi програми.

У

пiдпунктi 1 пункту 7 зазначаються напрями використання бюджетних

коштiв:

-

у графi 3 (звiт)

-

KacoBi видатки або надання кредитiв загального фоrrду

вiдповiдно до звiту за попереднiй бюджетний перiод;

-у

графах

4,5

(звiт)

-

KacoBi видатки або надання кредитiв спецiального

фо"ду (у r.ч. бюджету розвитку) вiдповiдно до звiту за попереднiй бюджетний
перiод;

- у графi 7 (затверджено) -

бюдrкетнi асигнування загального фонду на

поточний бюджетний перiод, затвердженi розписом на поточний бюджетний
перiод;

- у графах

8, 9 (затверджено)

-

бюджетнi асигнування спецiального фонду

(у т.ч. бюджету розвитку), затвердженi розписом на поточний бюджетний
перiод;

- у графi

11 (проект)

-

видатки або надання кредитiв загального фонду на

плановий бюджетний перiод;

- у графах |2, 1З (проскт) фоrrду (у

r.r. бюджету розвитку)

видатки або надання кредитiв спецiального

на плановий бюджетний перiод.

Показники у рядку <УСЬОГО>

у

графах

З,7,

11 пiдпункту 1 пункту

7

-

2 повиннi дорiвнIовати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми-1
для вiдповiдноi бюдх<етноТ програми, показникам у рядку (УСЬОГО> у графах
З,7, 11 сумарно по пiдпунктах | та2 пункту б Форми-2.
Форми

Показники у рядку <УСЬОГОп у графах 4, В, 12 пiдпункту 1 пункту
Форми

- 2 ловиннi

дорiвнювати пок€вникам

7

у графах 5,6, 7 пункту 5 Форми-1
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для вiдповiдноТ бюджетноI програми. Показники у рядку (УСЬОГО> у графах

4, 5; 8, 9; |2, 13 пiдпункту 1 пункту 1 Форми - 2 повиннi дорiвнювати
пок€lзникам у рядку (УСЬОГО) у графах 4, 5; 8, 9; \2, 1З сумарно по
пiдпунктах

У

1

та 2 пункту б Форми-2.

пiдпунктi 2 пункту 7

-

напрями використання бюдrкетних коштiв на

наступнi за плановим два бюджетнi перiоди:

- у графахЗ

t 7 (прогноз)

-

видатки або надання кредитiв загального фонду

на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди;

- у графах 4,, 5 i В, 9 (прогноз) - видатки або надання кредитiв спецiального
фо"ду (у т.ч. бюджету розвитку) ,rа наступнi за плановим два бюДжетнi
перiоди.

Показники у рядку (УСЬОГО> у графах 3, 7 пiдпункту 2 пункту 7 Форми

2

повиннi дорiвнювати покulзникам

у

графах 8,

вiдповiдноi бюджетноi програми, пок€вникам

9 пункту 4

-

Форми-1 для

у рядку (УСЬОГО> у графах 3, 7

сумарно по пiдпунктах З та 4 пункту б Форми-2.

Показники у рядку (УСЬОГО> у графах 4, 8 пiдпункту 2 пункту 7 Форми

2

повиннi дорiвнювати показникам

у

графах 8,

9 пункту 5

Форми-1

-

дJIя

вiдповiдноi бюджетноi програми. Пок€lзники у рядку (УСЬОГО> у графах 4, 5;
8, 9 пiдпункту 2 пункту 7 Форми

-

2 повиннi дорiвнювати пок€lзникам

(УСЬОГОu у графах 4, 5;8,9 сумарно по пiдпунктах

у рядкУ

З та 4 пункту б Форми-2.

4.8. При визначенi напрямiв використання бюджетних коштiв та розподiлi

видаткiв за кодами економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету ТГ необхiдно
враховувати, що економiчна класифiкацiя видаткiв бюджету

ТГ

впорядковуе

витрати за економiчними характеристиками операцiй, а напрями використанНя

бюджетних коштiв передбачають KoHKpeTHi дii (заходи), спрямованi на
досягнення певного результату, i можуть мiстити декiлька таких операцiй.

Погашення кредиторськоi заборгованостi вiдображаеться
напрям використання бюдrкетних коштiв.

як

окремий

20

Напрями використання бюджетних коштiв за спецiальним фондом повиннi

з

напрямами використання бюдлсетних коштiв за загалЬНИМ

У пунктi

8 наводяться результативнi показники бюджетноi програми за

узгоджув атиея
фондом.

4.9.

попереднiй, поточний, на плановий та наступнi за плановим два бюджетнi
перiоди.

Результативнi показники бюджетноi програми визначаються
дотриманням Загальних

з

вимог до визначення результативних показникiв

бюджетноi програми, затверджених нак€Lзом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд
1

0 грулня 201 0 року J\Ъ

грудня 2010 року за

J\Ъ

1

5З

6, заресстрованих у MiHicTepcTBi юстицii Украiни 27

1З5ЗllВ648.

Itiлькiсть результативних показникiв за кожним напрямом, як правило, не
повинна перевищувати чотирьох.

Для бюджетних програм, що реалiзуються протягом декiлькох

poKiB,

результативнi показники бюдх<етноi програми не повиннi суттсво змiнюватися

за cBoiM змiстом порiвняно iз резулътативними показниками, передбаченими

паспортом вiдповiдноi бюджетноi програми

на поточний piк, за

умов:

незмiнностi завдань бюджетноi програми та напрямiв використання коштiв;

узгодженостi

iз

цiлями та показниками результату дiяльностi головного

розгIорядника, визначеними у Формi-

У

1

.

графi <Щжерело iнформацii> пiдпунктiв 1 та 2 пункту 8 зазначаються

найменування статистичних збiрникiв, звiтностi

та облiку, що

ведуться

головним розпорядником, вiдповiдальним виконавцем, отримУВачеМ
бюджетних коштiв, iнших видiв джерел iнформацii, якi пiдтверджують
достовiрнiсть наведених результативних показникiв бюдхtетних програм.

4.10.

У

пунктi

9

наводиться структура видаткiв на оплату працi за

попереднiй, поточний, плановий та наступнi за плановим два бюджетнi перiоди.

2l

В

останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату

працi штатних одиниць за загальним фондом, що BpaxoBaнi такоя< у
спецiальному фондi.

4,1l.

У

пунктi 10 наводиться чисельнiсть працiвникiв, зайнятих у

бюдхtетних установах,

в розрiзi

перелiку категорiй працiвникiв згiдно

з

штатним розписом та фактично зайнятими посадами:

у графах З, 5, 7 , 9 зазначасться кiлькiсть затверджених штатних одиниць у
штатних розписах;

у

графах 4, 6, 8, 10

у графах 11-1б

-

-

кiлькiсть фактично зайнятих штатних одиниць

в

чисельнiсть працiвникiв бюджетних установ на плановий

та наступнi за плановим два бюджетнi перiоди.

Кiлькiсть штатних одиниць та фактично зайнятих посад, якi утримуються
за рахунок видаткiв загального або спецiального фондiв, наводиться окремо.

У

разi, якщо згiдно з чинним законодавством працiвники, що отримують основну

заробiтну плату за рахунок заг€Lльного фо"ду, отримують додаткову заробiтну
плату зi спецiального фо"ду або працюють за сумiсництвом в пiдроздiлi, що

утримуеться

зi

спецiального фо"ду, чисельнiсть таких працiвникiв

проставляеться i по загальному, i по сп lцiальному фондах, а також додатково в

останньому рядку <<штатнi одиницi за загальним фондом, що BpaxoBaHi у
спецiальному фондi>, у графах 5, 6,9, I0, |2, 14 та 16.

Показники чисельностi повиннi узгоджуватися
показниками видаткiв у пiдпунктах

4.|2.

У пунктi 11

1

з

вiдповiдними

та 3 пункту б та пунктi 9.

наводяться регiональнi/мiсцевi програми, якi

в межах бюдrкетноТ програми у попередньому бюджетному
перiодi, виконуIоться у поточному i будуть виконува,гися у плановому
виконувалися

22

(пiдпункт 1 пункту 11) та наступних за плановим двох бюджетних перiодах
(пiдпункт 2 пункту 11):

у

графi

2 пiдпункту 1 пункту 11 та

графi

2

пiдпункту

2 пункту

11

зазначаються назви мiсцевих програм;

у графi 3 пiдпункту

1

пункту

1

1

та графi 3 пiдпункту 2 пункту

1

1

-

дата та

назва нормативно-правового акта, яким затверджена мiсцева програма.

у рядку <УСЬОГО> у

Показники

графах 4, 5, 7, 8, 10, 11 пiдпункту

пункту 11 не мають перевищувати показники
пiдпункту

1

у

графах

З,4,'7,8,

11

мають перевищувати показники у графах З,

4.|З.

12

пункту б або у графах З, 4,'7, 8, 1 1 i i2 пiдпункту 2пункту 6.

Показники у рядку кУСЬОГО> у графах 4, 5,7,8 пiдпункту 2 пункту
графах З, 4,

i

1

7

,8 пiдпункту 4 пункту

У пунктi

1

1 не

4,7,8 пiдпункту З пункту б або у

6.

12 наводиться перелiк об'ектiв, якi виконуються в ме}ках

бюджетноi програми за рахунок коштiв бюджету розвитку.

У

цьому пунктi вiдображаеться розподiл коштiв бюджету розвитку щодо

здiйснення заходiв на будiвництво, реконструкцiю
виробничоi, комунiкацiйноi

та

i

реставрацiю об'ектiв

соцiальноТ iнфраструктури

у

розрiзi таких

об'сктiв. А також зазначасться основна iнформацiя щодо об'екта:

- у графi 1 -

найменування об'скта вiдповiдно до просктно-кошторисноi

документацii;

- у графi 2 - строк реалiзацii об'скта
- у графi

З

-

(piK початку i завершення);

загальна кошторисна BapTicTb об'екта;

- у графах 4,6,8,

10, |2

-

обсяг коштiв бrоджету розвитку у розрiзi

кожного об'екта, якi виконуються в межах бюджетноi програми;

- у графах 5,7,9,

1

1, 13

-

piBeHb булiвельноi готовностi такого об'екта на

кiнець бюджетного перiоду (тобто готовнiсть об'скта булiвничтва до введення

в експлуатацiю за умови спрямування у бюджетному перiодi коштiв бюджету
розвитку у обсязi, визначеному у бюджетному запитi).

2з

4.I4.

У

пунктi 1З наводиться аналiз результатiв, досягнутих внаслiдок

використання коштiв загального фонду у попередньому бюджетному перiодi,

очiкуванi результа,ги у поточному бюджетному перiодi та обrрунтування
необхiдностi передбачення видаткiв або надання кредитiв на плановий та
наступнi за плановим два бюдтtетнi перiоди (iнформацiТ, наведеноi у пунктах 810).

Приведенi

у

пунктах 13 та 15 обrрунтування використовуються при

ТГ та

пiдготовцi проекту та прогнозу бюджету

пояснювальноI записки до

проекту рiшення про бюджет ТГ.

4.I5, У пунктi 14
зобов'язаннями

у

наводиться аналiз управлiння бюджетними
звiтному i поточному бюджетних перiодах та пропозицiI

ЩоДо приведенIrя зобов'язань на плановиЙ бюджетниЙ перiод до граничного

обсягу видаткiв або надання кредитiв на плановий бюдrкетний перiод.

У пiдпунктах | та2 пункту

14 зазначасться кредиторська заборгованiсть за

звiтниЙ бюдrкетний перiод, а також можлива кредиторська заборгованiсть на
кiнець поточного бюджетного перiоду:

у

графi

З пiдпункту 1 пункту |4

-

затверджено розписом за звiтний

бюджетний перiод з урахуванням Bcix внесених змiн до розпису;

у графi 4 пiдпункту 1 пункту

1,4

-

KacoBi видатки або надання кредитiв

вiдповiдно до звiту за попереднiй бюджетний перiод.

У графах 5 та б пiдпункту 1 пункту |4

початок

та кiнець звiтного

-

кредиторська заборгованiсть на

бтоджетного перiоду вiдповiдно

до

звiту за

попереднiй бюджетний перiод;

у графi 7 пiдпункту 1 пункту

14

-

змiна кредиторськоi заборгованостi

протягом попереднього бюджетного перiоду;

у графах 8 та 9 пiдпункту 1 пункту 14

-

кредиторська заборгованiсть, яка у

попередньому бюджетному перiодi погашена за рахунок коштiв загшIьного та
спецiального фондiв вiдповiдно;
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у графi 10 пiдпункту 1 пункту

14

-

бюджетнi зобов'язання, у тому числi

погашенi (KacoBi видатки) та непогашенi (кредиторська заборгованiсть на
кiнець минулого бюджетного перiоду).

У графах 5,6, 10, 11 пiдпункту 2 пункту

14 наводиться сума кредиторськоi

заборгованостi, яку в поточIfому та плаI]овому бlодrкетних перiодах плануеться
погасити за рахуно коштiв загального та спецiального фондiв,

У графах

7 та 12 пiдпункту 2 пункту 14 наводи"гься розрахунок очiкуваних

мiж затвердженими призначеннями

зобов'язань за видатками (рiзниця

на

поточний бюджетний перiод (граничним обсягом на плановий бюджетний
перiод) та погашенням за рахунок коштiв загального фонду).

Наведена

у

пiдпунктах 1 та

2 пункту |4

iнформацiя призначена для

здiйснення аналiзу ефективностi управлiння головним розпорядником своiми
зобов'язаннями в попередньому, поточному та на плановий бюджетний перiод

у розрiзi економiчноi класифiкачii видаткiв (KacoBi видатки, стан погашення
кредиторськоi заборгованостi, тенденцiю щодо змiн заборгованостi по
заробiтнiй платi та заходи щодо приведення мережi i чисельностi у
вiдповiднiсть

до

передбачених асигнувань),

а

також розробити заходи

з

приведення cBoix зобов'язань на плановий бюджетний перiод у вiдповiднiсть до
обсягiв видаткiв на плановий бюджетний перiод.
Графи

З,4,8 пiдпункту

2 пункту 14 мають вiдповiдати:

графа З пiдпункту 2 пункту 14

-

графi 7 пiдпункту 1 пункту б (бюджетнi

асигнування, затвердlкенi розписом на поточний бюджетний перiод);

графа

4

пiдпункту

2

пункту

|4

графi

б

(кредиторська заборгованiсть загального фоrrду

пiдпункту 1 пункту |4

на кiнець

попереднього

бюджетного перiоду вiдповiдно до звiту за попереднiй бюджетний перiод);
графа 8 пiдпункту 2 пункту 14

-

графi 11 пiдпункту 1 пункту б (видатки

бюджету на плановий бrоджетний перiод).

У

пiдпунктi

З

пункту |4 зазначасться дебiторська заборгованiсть

за

попереднiй бюджетний перiод, а також очiкувана дебiторська заборгованiсть на
кiнець поточного бюджетного перiоду:
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у

графi 3 пiдпункту 3 пункту 14

-

бюджетнi асигнування, затвердженi

РОЗПИСОМ За ПоПереднiЙ бtодтtетниЙ перiод з

урахуванням Bcix внесених змiн до

розпису;

у графi 4 пiдпункту З пункту

14

-

KacoBi видатки або надання кредитiв

вiдповiдно до звiту за попереднiй бюд>tсетний перiод;

У графах 5 та б пiдпункту 3 пункту 14

-

дебiторська заборгованiсть на

Початок та кiнець попереднього бюдхtетного перiоду вiдповiдно до звiту за
попереднiй бюдхtетний перiод;
У графi 7 пiдпункту 3 пункту 14

-

очiкувана дебiторська заборгованiсть на

кiнець планового бюджетного перiоду;

у графах 8 та 9 пiдпункту З пункту 14
заборгованостi та втtитi заходи щодо

У

iT

-

причини виникнення дебiторськоi

погашення вiдповiдно.

пiдпунктi 4 пункту 14 зазначаються KoHKpeTHi пропозицii до заходiв

УПОРЯДКУВаННя зобов'язань

TepMiHiB

iх

у плановому бюджетному перiодi iз

з

визначенням

проведення та розрахунками щодо результатiв вiд впровадження

ЦИХ Заходiв,

а також

пояснення щодо управлiння зобов'язаннями у

попередньому та поточному бюджетних перiодах.

4.|6, У пунктi 15 наводяться:
ocHoBHi пiдходи до розрахунку власних надходжень бюдrкетних установ на

плановий та наступнi за плановим два бюдrкетнi перiоди;

ocHoBHi пiдходи до розрахунку iнших надходжень спецiалъного фо"ду,
ВклЮчаючи кошти, що залучаються для реалiзацii iнвестицiйних програм
(проектiв) та вiд повернення кредитiв до бюджету ТГ;
нормативно-правовi акти з посиланням на KoHKpeTHi cTaTTi (пункти), якими
наДано повноваження на отримання власних надходжень бюджетних установ та

iнших надходжень спецiального фо"ду, включаючи кошти, що з€Lлучаються для
Реалiзацii iнвестицiйних програм (просктiв) та вiд повернення кредитiв до
бюдя<ету

ТГ, та визЕIачено напрями iх в користання;
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пояснення джерел утворення надходжень спецiального фонду та ocHoBHi
FIапрями Тх використанI{я;

аналiз результатiв, досягнутих
спецiального фо"ду

у

внаслiдок

попередньому бюджетному

використання коштiв
перiодi,

та

очiкуванi

результати у поточI]ому бlодltсетному гrерiодi;

показники,

якi

характеризують обсяг видаткiв або надання кредитiв

спецiального фонду на плановий та наступнi за плановим два бюджетнi перiоди
(MepelIca, штати, контингенти,

що обслуговуються спецiальними пiдроздiлами

бюдrrtетних установ за рахунок власних надходжень тощо,

- порiвняно

iз звiтом

за попереднiй бюд>Iсетний перiод та планом на поточний бюдrкетний перiод).

4.|7. Iнформацiя, наведена у Формi-2, використовуеться для формування
паспорта бюдrкетноТ програми вiдповiдно до положень наказу MiHicTepcTBa

фiнансiв УкраТни вiд 26 серпня 2014 року Jф 836 кПро деякi питання
запровадження програмно-цiльового методу складання та виконання мiсцевих
бюджетiв)), зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 10 вересня 2014
року за }lЪ 110З/25880.

V. Порядок заповнення Форми 20_-3

5.1.

Форма 20_-З призначена для представлення та обrрунтування

пропозицiй щодо додаткових поточних та капiтальних видаткiв таlабо надання

кредитiв на плановий та наступнi за плановим два бюджетнi перiоди i
заповнюсться лише пiсля заповнення Форми

20_-1 i Форми 20_-2 у разi якщо

витрати, якi розрахованi, виходячи з прiоритетностi та обrрунтованостi потреб,
перевищують граничний обсяг та прогнознi показники.

Пропозицii головного розпорядника щодо додаткових видаткiв та надання
кредитiв розглядаютъся керiвним складом MicbKoT ради та управлiнням фiнансiв
в межах балансу бюджету.

2]
Пропозицii щодо додаткових видаткiв або надання кредитiв не надаються

за бюджетними програмами, за якими у зв'язку з перерозподiлом зменшено
обсяги видаткiв або надання кредитiв порiвняно

з

поточним бюджетним

перiодом та збiльшено за iншими бюдтсетними програмами.

5.2.

У

пунктах | та 2 зазначаються вiдповiдно код вiдомчоТ класифiкацiТ

видаткiв та кредитування, найменування головного

розпорядника,

наЙменування та знак вiдповiдального виконавця бюджетноТ програми, код за

едрпоу.
5.3.

у

Програмноi

пунктi 3 зазначаються найменування бюджетноi програми, коди
класифiкацii

i

Типовоi програмноi класифiкацii видаткiв та

кредитування мiсцевих бюджетiв, функцiональноi класифiкацii видаткiв та
кредитування бюджету, код бюджету.

5.4.

У

пунктi

4

наводяться додатковi кошти на поточнi та капiтальнi

ВиДатки або надання кредитiв

та

iнформацiя про змiни результативних
Показникiв бtод>rtетноi програми у плановому та наступних за плановим двох
бюДжетних перiодах у разi передбачення додаткових коштiв, а також моrкливi
наслiдки, у разi якщо додатковi кошти не будуть передбаченi, та альтернативнi

ЗаХоди, яких необхiдно вжити для забезпечення виконання бюдх<етноi
IIрограми.

У

першiй таблицi пiдпункту 1 пункту 4 зазначаються додатковi видатки

або надання кредитiв на плановий бюджетний перiод (у

розрiзi

кодiв бюджету або класифiкацiТ кредитування бюджету),

У графi 7 першоi таблицi пiдпункту 1 пункту 4 наводяться обгрунтування
необхiдностi та розрахунки додаткових видаткiв або надання кредитiв на
плановиЙ бюджетниЙ перiод, а також надаеться iнформацiя про вжитi головним

розпорядником заходи щодо eKoHoMii бюджетних коштiв.
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У

графах 2,

З, 4 другоi таблицi пiдпункту 1 пункту 4

зазначаються

найменування результативних показникiв бюд>ttетноТ програми (показникiв
затрат, продукту, ефективностi та якостi),

iх

одиницi вимiру та вiдповiдне

джерело iнформацii, якi мають вiдповiдати графам2,З,4 пiдпункту 1 пункту 8
Форми-2.

У графi

5 другоi таблицi пiдпункту 1 пункту 4 зазначаються результативнi

показники, якi передбачасться досягти

у

плановому бюджетному перiодi

в

межах граничного обсягу.

У

графi

б лругоi

таблицi пiдпункту

1 пункту 4

зазначаються змiни

(збiльшення/зменшення) зазначених результативних показникiв

у

разi

передбачення додаткових коштiв у плановому бюджетному перiодi.

У

другiй таблицi пiдпункту 1 пункту 4 також необхiдно зазначити про

наслiдки, якi настають у разi, якщо додатковi кошти не будуть передбаченi у
плановому роцi, та альтернативнi заходи, яких варто вжити для забезпечення
виконання бюджетноi програми.

У

першiй таблицi пiдпункту 2 пункту 4 зазначаються додатковi видатки

або надання кредитiв на наступнi за плановим два бюдrкетнi перiоди

(у

розрiзi видаткiв бюдхtету ТГ або класифiкацiТ кредитування бюджету ТГ).

У

графах 3 та 5 першоi таблицi пiдпунк"tу

2 пункту 4

проставляються

прогнознi показники на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди.

У

графах 4 та б першоi таблицi пiдпункту 2 пункту 4 зазначаеться сума

збiльшення прогнозних показникiв.

У графi 7 першоi таблицi пiдпункту 2 пункту 4 наводяться

обЦрунтування

необхiдностi та розрахунки додаткових видаткiв загального фонду на наступнi
за плановим два бюдлсетtлi перiоди.

У

графах 2,

З,4

другоТ таблицi пiдпункту

2 пункту 4

зазначаIоться

найменування результативI]их показникiв бtодlкетноТ програми (показникiв
затрат, продукту, ефективностi
бtоджетноi програми

та якостi), що характеризують

у наступних за

виконання

плановим двох бtодrкетних перiодах, iх
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одиницi вимiру та вiдповiдне джерело iнформацiТ, якi мають вiдповiдати
графам 2, З, 4 пiдпункту 2 пункту 8 Форми-2.

У

графах

5 та 7 другоi таблицi пiдпункту 2 пункту 4

зазначаються

результативнi показники, якi передбачаеться досягти у наатупних за плановим

двох бюджетних перiодах

в

межах прогнозних показникiв на вiдповiдний

бюджетний перiод.

У

графах б та 8 другоi таблицi пiдпункту 2 пункту 4 зазначаються змiни

(збiльшення/зменшення) зазначених результативних показникiв

у

разi

видiлення додаткових видаткiв або надання кредитiв у вiдповiдних бюджетних
перiодах.

У

другiй таблицi пiдпункту 2 пунк"гу 4 також необхiдно зазначити про

наслiдки, якi HacTaIoTb у разi, якщо додатковi кошти не будуть передбаченi

потягом двох наступних

за

плановим роком бюджетних перiодiв, та

альтернативнi заходи, яких варто вжити для забезпечення виконання бюджетноТ
програми.

В

останньому рядку кУСЬОГО> пiдпунктiв | та 2 пункту 4 зазначасться

загальна сума додаткових коштiв по вiдповiднiй бюдхtетнiй програмi.

Кожна форма бюджетного запиту пiдписуеться оловним розпорядником
бюджетних коштiв окремо.

Заступник начальника управлiння

олена ПАВЛЕНко

