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Пpo зaтвepДкення Iнcтpyкцii з

пiДгoтoвки бюДжeтниx зaпитiв

Biдпoвiднo Дo стaттi 75, пiдпyнкTy 1 пyнктy 22 poздiлy VI  < Пpикiнцевi тa

пеpеxiднi пoлo> lсення) БюДжeтнoгo кoДексy УкpaТни, ПylrкTy 3 нaкЕtзy

Miнiотеpотвa фiнaнсiв Укpaiни вiд 17 ЛиПня 2015 poкy Ns 648 < Пpo

зaTBеpД} кення TиI IoBиx фop' бroДжeтниx зaпитiв ДЛЯ фopмyвaння мiсцевиx

бroдя< eтiв> > , зapеrсTpoBaнoгo B Miнiотеpствi roстицiТ УкpaТни 06 сеpПня

2oI5 poкy зa Jr]b 957127402 (зt змiнaми), з МeTolo пiДгoтoвки Пpoсктy бюджетy

,{ икaнсьtсoi селищнoТ теpитop iaльнoТ гpoмaди :

HAКAЗУIO:

1. Зaтвеpлити Iнстpyкцirо з пiдгoтoвки бюД> кrTHиx зalrитiв (дoдaeться).

2. БюДxtетt{ oМy вiддiлy ДoBeсTи цeй нaкaз Дo вiДoмa i викoнaння ГoЛoBниМ

poзпopяД} IикaМ кotцтiв бюджетy .{ икaнськoТ сeлищнoi теpитopiaльнoi гpoмaди.

3. КoнтpoJlЬ зa BикoнaнняМ цьoгo нaкaзy з€tЛицIalo зa сoбoro

Haчaльник yпpaвлiння Tетянa )кУPOBA

ПoГoДжЕHo:
Зaстyпник нaЧ€UIЬFIикa yпpaвлiння
HaчaJIЬник бroДхсеT} IoГo вiддiлy

1гrng 4pa,&

Haтaлiя CЕMКo



ЗATBЕPД} кЕHo

I { aкaз фiнaнсoвoГo yпpaвлiння

!икaнськoТ селищнoТ paли

1 5 веpесн я 2022 poкy JФ 7

I I I сTPУI tЦIя
з пiДгoтoвки бюД} I (еTtIиx зaпитiв

I . Зaгaльнi пoлoясеHtlя

1. I Jд Iнcтpyкцiя poзpoбЛенa вiДпoвiДrro Дo сTaTTi 75 Бroд)tеTнoГo кoДeксy

УкpaiЪи i визнaчaс меxaнiзм poЗpaхyнкy пoкaзникiв ПpoскTy бюджeтy

,.{ икaнськoi сeлиЩнoi теpитopiaльнoi гpoмaдИ Ha плaнoвий бroджетний пеpioд
(дaлi _ пpoeкT бroдlкeтy cеЛищнoТ теpитopiaльнoТ гpoмaди)' BcTaнoBЛIor ПopяДки

скЛaдaння, poзгЛяДУ Ta aнaлiзy бroДжeтниx зaпитiв.

2. Гoлoвний poЗПopяДник бюДrкeтниx кorштiв (дaлi гoлoвний
poЗПopЯДник) opгaнiзoвyс Ta зaбезпечyс скЛaДaннЯ бroД> кетнoГo ЗaПитy i пoдaс

йoгo дo фiнaнсoBoГo yпpaвлiння [икaноькoТ сrЛищнoi paди (дaлi - фiнaнсoBoГo
yпpaвлiння) B ПaПrpoBoMy Ta rЛекTpoннoМy вигляДi з BикopисTaHI{ яМ

iнфopмaцiйнo_aнaлiтичнoi cиcTеМи yпpaвлiння ПЛaнyBaнняM Ta викoHaHF{ яМ

мiсЦевиx бroДжетiв (LOGICA) Зa фopмaми, ЗaTBеpДx(rниМи нaкaзoМ

Miнiотеpствa фiнaнсiв УкpaТни вiд | 7 ЛиПня 201.5 poкy Ng 648 < Пpo

ЗaTBepДхtення TиПoBиx фop' бroДжeтниx зaпитiв ДЛЯ фopмyвaння мiсцевиx
бюДxсетiв>  (в pедaкцiT } Iaкaзy Miнiстеpствa фiнaнciв Укpaiни вiд 17 JIиПt{ Я

2018 poкy J\ ! 6l7), зaperсTpoBaнoгo B Мiнiотеpствi roстицiТ УкpaТни 06 сеpПнЯ

20| 5 poкy зa Ng 957l27 4О2.

З, Фopми бюДжетнoгo ЗaПиTy зaПoBI I rоЮTься пoслiДoвнo: Фopмa-2

зaПoBI { IосTЬся нa пiДстaвi пoкaзникiв Фopми-1 i ЛlI [ Iе пiсля зaПoBнення

зaзнaЧениx фopм y paзi пoтpeби зaI IoBнIoeться Фopмa-3.

4. Усi вapтiснi Пoк€tзники y фopмax нaBoДяTЬся y ГpиBI Iяx без кoпiйoк.

5. Paзoм з бroДжеTI IиМ зaI IиToМ гoлoвний poзПopяДник ПoДaе неoбxiднy

для здiйонeннЯ фiнaнсoвиМ yПpaBлiнням aнaлiзy бroДxtетнoГo зaпиTy ДеTaЛЬнy

iнфopмaцirо зa фopмaшrи, якi щopoкy дoBoДЯтЬся фiнaнсoBиМ yпpaвлiнняМ Дo

ГoЛoBI Iих poзпopядникiв, a Taкo)к пiдтвеpДнi дoкyмerTvт Ta МaTepiaли (детaльнi

poзpaxyнки' pеГЛaМeI ITи пpoвеДeння зaхoдiв, дoзвiльнy ДoкyМeнTaцiю щoДo
бyдiвниuтвa, aкTи Пpo виДiлeння зеMеЛЬHиx Дiлянoк ДЛЯ бyДiвниЦтвa.,

iнфopмauiтo щoдo МoжЛИBoстi пiдклIоЧеt{ нЯ iнxсенеpниx Mеpе} I ( ' ^ lИTУЛИ бyлoв
(oб'сктiв), пpoсктнo_кotlITopиcнy ДoкyN{ енTaцiю, pеЗyЛЬTaти aнaлiзy pи} rкoBl4Х

ПpoПoЗицiй, пеpелiк oблaДнaHНЯ тa iнвентapю тoшo).
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6. БюДжетний зaПиT скЛaДaсTЬся нa плaнoвий пepioд з ypaxyBaнI { яМ
' ' v 

фiнaнсoвих (y TOМy числi ГpaниЧниx oбсягiв видaткiв Taopгaнlзaцlи} Iиx,
нaДaння кpедитiв зaгaпЬнoгo фoндy бюджетy сеЛищнoi тepитopiaльнoi цpoМaДи
Ha ПЛaнoвий бroДжетний пepioд (дaлi _ гpaниЧнi oбсяги) тa iнших oбмежень, якi

щopoкy ДoBoДЯTься фiнaнcoBиМ yпpaвлiнняМ Дo гoЛoBI Iиx poзПopядникiв.

7. Pозpaxyнoк Гpaничниx oбсягiв зДiйснtoеTьcя з ypaxyBallнЯМ:

пpoгI { oзниx oбсягiв дoхoдiв;

poзмipy ПpoxмткoBoГo мiнiмyмy тa piвня йoгo зaбeзпечeнI rЯ;

poзшripy мiнiмaльнoi зapoбiтнoi плaT} I  Ta пoоaДoBoгo oкЛaДy пpaцiвникiв
I  тapифнoГo poзpядУ СдинoТ тapифнoi сiтки poзpядiв i кoефiцiентiв з oПЛaTи

пpaцi пpaцiвниlсiв yотaнoB, зaкЛaДiв тa opгaнiзaцiй oкpемиx гЕшyзей бroд> кетнoТ

сфеpи, ЗaTBеpД} I (енoi пoстaI IoBoIo Кaбiнeтy Мiнiотpiв Укpaiни вiД 30 сеpпня20О2
poкy J\Ъ 1298 < Пpo oПЛaTy пpaцi пpaцiвникiв нa oснoвi СДинoi тapифнoi сiтки
poзpядiв i кoефiцiентiв З oПЛaTи пpaцi пpaцiвникiв ycTaI IoB, зaклaДiв Ta

opгaнiзaцiй oкpeмиx Г€LJIyзей бюДxсетнoi сфеpш (дaлi - СДинaтapифнa сiткa);

ПpoГнoЗниx цiн нa eнepГoнoсii тa тapифiв нa oПЛaTy кoМyнztЛЬниx ПoсЛyг;

неoбxiДнoстi пеpедбaнrння I IoBиx (пopiвнянo З пoтoчниlи бroДжетним

пеpioдoм) пеprшouepГoвих видaткiв, y ToМy числi TиХ, щo MaIоTь пepioди.rний

xapaкTеp;

неoбxiДнoстi oптимiзaцiТ BиTpaT ГoлoBниx poзПopяДникiв, y ToMy числi
I I I JIяхoМ кoнцентpaцii peсypсiв ъIa пpiopитеTl{ иx HaПpяМaХ Дiяльнoстi,
cкopoчrння нeПеpшoЧrpГoB ИX Ta BикЛIoЧенrrя нее фекTиBI Iиx BиTpaT Toщo.

8. Гpaничний.oбсяг ДoBoДиTЬcя фiнaнсoBиМ yпpaвлir.t} шМ Дo ГoЛoBHoгo

poзПоpяДникa Зaг€UIЬI IиМи сyМaМи

9. Гoлoвний poзпopядник здiйонюe poзпoдiл ] рaнI lчнoгo oбсягy зa

бroдrкeтними пpotpaМaмll з ypaхyBallнЯМ пpiopитетiв Дep)кaBl{ oТ пoлiтики,
Bиз} IaчeFIиx пpoГpaМниМи (стpaтегiнними) ДoI (yMеI ITaМи екoнoшtiчI { oгo i
сoцiaльнoгo poзBLITкy, Ta плaнiв свoсi Дiяльнoстi нa плaнoвий бroДжетний

пеpioд.

10. Пoкa^ зHИКvl дoxoдiв, (liнaнсyвatвIъ видaткiв, I IoBеpHrHLIЯ Ta I IaДaННЯ

кpедитiв Зa ПoПrpеднiй'гa Пoтoчний бrоДжетнi пеpioДи МaIoTь вiДпoвiДa:M кOдaM

клaс,ифiкaцii дoxоДiв бrоДжeTy' кЛaсифiкaцii фiнarrоyвaННЯ бroдiкетy Зa TипoМ

бopгoвoгo зoбoв'язaння, eкoнoшriчrroT клacифiкaцiТ видaткiв бrодlкeтy тa

клaсифiкaцii кpеДиTyBaI { ня 6roдiкетy з ypaxyвatlнЯМ змiн, BI Ieсrниx Дo
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вiДпoвiДнoi бrоДrкeтнoi клaсифiкaцii.

1 1. з MеToIо спiвстaвлeннЯ Пoк€tзникiв зa бroДжeтниМи ПpoГpaМaМи y paзi

змiн y сTpyкTypi бюджeтниX пpoгpaМ ГoЛoBI IoГo poзПopяДникa звiтнi пoк€lзHики

зa Пoпеpеднiй бюДxсетний пеpioД Ta ПoкЕl3ники ПoToЧнoГo бюДжеTнoГo пеpioдy
ПpиBoДяTЬся y вiДпoвiДнicть Дo пporpaмнoi клaсифiкaцii виДaткiв Ta

кpеДиTyвaння бюдх< етy сeJIищнoТ теpитopiaльнoi ГpoМaДи' щo фopмyетьcЯ У
бroДжeтних зaПиTax нa плaнoвий бюДжeтний пеpioд.

У paзi якщo бюДжетнa ПpoгpaМa нr пеpедбauaсTЬся Ha плaнoвий
бюДrкетний пеpioд:

Пoк€lзники ПoToЧнoгo бтoДжеTнoгo пеpioдy з€tзHaЧa} oTЬся oкpеMиМ pяДкoM;

Пoкaзники зa бroД} кеTHoIo ПpoГpaМoю ПoпrpеДньoГo бюДтсетнoгo пеpioдy
пpИBoДЯTЬсЯ У вiДпoвiДнiоть Дo пpогpaмнoТ клaсифiкauiТ виДaткiв Ta

кprДиTyBaння бroдrкетy cеЛищI{ oi теpитopiaльнoТ rpoмaди ПoToЧHoгo

бюдх< етнoгo пepioдy, a У paЗi якщo бrоДжетнa ПpoГpaМa У ПoToчнoМy

бroДжeтнoмy пеpioДi не пepедбa.lенa - З€BнaчaЮTЬcя oкpеМиI \ ,I  pяДкoМ.

| 2. [ ля зaПoBнеFIня фopм бюДжетнoГo зaПиTy BLIкopисToBy} oTЬся:

дaнi pi.rнoгo звiтy Зa ПoПеpеднiй бroДжетний пеpioД' ПoДarloГo opГaнaМ

flеpx< aвнoТ кaзнaчeйськoТ слyжби УкpaТни, з ypaxyBaнняМ кaпiтaльниx виДaткiв
(дaлi _ звiт Зa ПoПеpеднiй бюДжетний пеpioД) - для з€tзHaЧеHHя ПoкaЗникiв зa

ПoПеpеДнiй бroдже тtтиЙ пеpi oд ;

пoк€lз} Iики' зaтвеpдженi poзписoМ бюджетy сrЛищнoТ теpитopiaльнoТ

ГpoмaДи нa пoтoЧний бrодrкетний пepioд з ypaxyBaнняN( кaпiтaльниx виДaткiв
(без ypaxyBaн} Iя BнесениХ змiн, кpiм змiн, пoв'яЗaниx iз BI I rсrннЯм змiн дo
piшeння сесiТ ,.(икaнськoТ селищнoТ paди пpo бroджет { икaнськoT селип{ нoi
тepитopiaльнoi гpoмaДI4 Ta змiн y сTpyкTypi бroджеTниX пpoгpaм) (дaлi _ poзПис

нa пoтoчний бюДжетний пеpioД) _ ДJIя з€lзнaчeннЯ пoкzlзникiв зa пoтoчний
бroдхtетний пеpioд;

t] oк€LзtlИки BиДaTкiв тalaбo нaДaHFIя кpедитiв' poзpaxoвaнi вiДпoвiДно Дo

ПoЛox{ rнь poздiлy I I  цiсТ IнстpyкцiТ, _ Для зaзHaЧенHЯ Пoкaзникiв нa плaнoвий
бroДжeтний пеpioд.

13. Гoлoвнi pозпopяДFlики зaбeзпeчylоTь сBoсЧaсHiсть, дoс'гoвipнiстЬ Ta

змiот ПoДaниx Дo фiнaнсoвoгo yпpaвлiння бюджетниx зaпитiв, якi NIaIoTЬ

мiотити всro iнфopмaцiro, неoбxiДнУ Для aнaлiзy пoкaЗHиl(iв шpoсктy бroлжетy
crJIиIцнoТ теpитopiaгlьнoi гpoМaДи.
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| 4. У paзi якщo гoJroвний poзпоpяДник y Мe)кax ДoBеДeниx фiнaнсoBиМ
yпpaвлiнням ГpaниЧнoгo oбсягy шpoпoнyс ЗМOнцIиTи пopiвнянo З ПoToЧI IиN4

бюдх< етним пepioдoм BиДaTIш тala6o HaДaHъIЯ кpедитiв ЗaГaЦьнoГo фo"дy
бroджeтy селищнoi теpитopiaльнoi Цpo] \daДи зa oДниМи бюДrкеTHиМи пpoгpaМaМи
тa збiльrrrvlTvl зa iншrими, тaкi пpoпoзицii i\ IaIoTЬ 6ути обrpyнтoвaнi в чaстинi
неoбхiднoотi тaкoГo пеpеpoзПoдiлy Ta мoжливoотi pеaлiзaцii гoлoвним

рoЗпopяДниI (oМ вiДtroвiДниx бюдiкeтниx ПpoГpaм У зaПpoПoнoBaниХ I { иМ

oбсягax.

15. Фiнaнсoве yпpaвлiriня зДlиcнIoс aнa.ltiз oTpиМaниx BlД гoЛoBI IиХ
poЗПopяДникiв бroДlкетllих зaПитiв нa ПpeДМeT вiдпoвiДнoстi метi дiяльностi
гoЛoB} IoГo poзПopяДникa Ta пpiopитетaм, BизI IaЧениM ПpoГpaMHиМи

ДoкyМеI rTaMlI  сoцiaльнo-екoнoNliчнoгo poзBиTкy, ефективнoстi BикopI IсTaHI IЯ

бюдx< етних кotптiв, ДoTpиМaHLIЯ ДoBе/ { ениx oбмeх< eFlЬ Ta BиMoГ цiсi lнстpyкцii.

16. Нa oснoвi iнфopмaцiТ Пpo pезyЛЬTaTи aнaлiзy Ta pезyльTaTи

ПoГoД)кyB€lJILниx нapaД нaчaJIЬник фiнaнсoBoГo yпpaвлirrня вiДпoвiДнo Дo нopМ,

пеpедбa.rениХ чaсTинoЮ П'яTolo стaттi 75 Бroджeтнoгo кoДeксy Укpaiни,
пpиймaс piшeнl'tя Прo BкJI IoЧення бrоДжетнoгo зaпиTy Дo пporкTy бюджeтy
сeлищнoТ теpитopiaльнoi ГpoМaДи.

17. У paзi ПoДaннЯ ГoЛoRI lиM poзПopяДникoМ бroдrкетнoгo ЗaПиTy,

скJlaДенoГo з ПopyшIенняМ BиMoГ цiеi I гrстpyкцiТ, фiнaнсoве yпpaBЛiння пoвеpTaс

тaкиЙ бroдxtетний зaПиT ГoЛoBI IoМy poЗПopяДHикy ДЛЯ l] pиBeДrI IHЯ йoгo У
вiДпoвiДнiсть Дo зaзнaчениx BиMoГ.

18. У paзi ПopyшrнI ;я бroджeтнoгo ЗaкoнoДaBсT] ]a Дo y.raсникiв

бroдxtетнoгo Пpoцесy Мo)кyTЬ ЗaсToссlt} yвl'dTИcЯ ЗaХoДи BПJIиBy вiДпoвiДнo Дс)

стaттi 117 БroдхсеTI IoГo кoДексy Уrсpaihи.

trI . Poзpaxyнoк впДaткiв Ta lraДaнHя кpeДитiв нa ПЛaI IoBий тa нaсryпнi зa

ПЛaI IoBlI l} I  ДBa бюДжсетнi пeрioди

1. Гoлoвний poЗпoрЯДник зaбезпе.ryе poзпсlдiл гpaничнoгo oбсяry Зa

бtoДlкетниМи пpoгpaМaMи тa зДiйснЮс poзpaХyнoк oбсягiв видaткiв Ta I { aДaI { ня

кpeдитiв, ДoTpиМyЮЧиcь пpинциПiв, нa якиx гpyI { TyrTься бюд} I (еTI Ia сисTeMa
(ефrктивнoс'гi Ta pезyJIьTaтиBнoстi' спpaвеДЛLIBoсTi i тrеyпepеД} кeнoстi), a'гaкO)к

Taкt{ x пpинципiв:

пpirэpитeтнoстi, яlсиiт пеpелбa.raс сПpяМyBaння виДaткiв a6o НaДaшНЯ

кpeдитiв зa droДx< еTllolo ПpoГpal\ ,{ oro iз ypaхyвallняМ цiлей Ta зa]JдaнЬ' BизI Iaчениx
ПpoГpa] \ ,IниI \ли (с'гpa"гeгi.rrrимш) ДoкуМeнTaМи, Ta pеaЛьниx Мo)кЛиBoстей

бюджетy;
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хtopсTкoi eкoнoМiТ бroДжетниХ кoI I ITiв, який пepедбaнae B} КИTTЯ зaxoДlB

NIЯ ПJlal{ oМlpнol M1I{ 1M1зaц11 BиTpaT yclx BиДlB prcypclB з oДнoЧaсниМ

зaбезпеченняМ нaЛex{ нoГo BикoH aННЯ зaBДaI { Ь бroДжeтнoi пpoгpaми;

oбгpyнтoвaнoстi BиTpaT < вiд пеprпoi гpивнi> > , який пеpeдбauaе Дeтaпьнi
poЗpaxyнки R Мeжax кoДУ екoнoмiчнoТ клaсифiкaцii виДaткiв aбo клacифiкaцiТ
кpеДиTyBaHHЯ з ypaxyBallняМ кiлькiсниХ Ta BapTiсниx фaктopiв' щo BПЛиBaIoTЬ I { a

oбсяг виДaткiв Ta нaДaI { T{ я кprДLITiв y плaнoBoМy бroДжетнoмy пepioдi.

{ o кiлькiониx фaктopiв н€LЛе} кaTЬ I I ITaTI { a чисe.пьнiсть пpaцiвникiв,
чисельнiсть спoживaчiв ПoсJIyГ, щo нaДaloTЬся бroДx< етнlrми yсTaнoBaМи,

вихoвaнцiв зaклaДiв дorпкiльнoТ oсвiти, y.lнiв зaклaДiв зaгaJIЬHoi сеpедньоi
oсвiти, oсiб з iнвaлiднiстro, пенсioнеpiв, кiлькiсть бroДxсетниx yсTaнoB,

oблaднaння, oбсяг виpoбленoi пpoдyкцii (нaдaних пoсJIyг), тoщo.

,{ o вapтiониx фaктopiв нaле} кaTЬ iнДекси сПo)I (иBЧиx цiн тa цiн виpoбникiв,

цiни (тapифи) I { a ToBapи (poбoти, ПoсJIyГи), poзмip Пpo)киTкoBoгo мiнiмyмy тa
piвень йoгo зaбeзпечення' poзмipи мiнiмaльнoТ зapoбiтнoi ПI IaTИ Ta lloсaДoвoГo
oкJlaДy пpaцiвнlrкa I  тapифнoгo poзpяДy eдинoi тapифнoТ сiтки ToI I Io.

oкpемi фaктopи, щo BПЛиBaIoTЬ rra oбсяг видaткiв Ta I IaДaння кpеди'гiв,

щopoкy ДoBoДяTЬся ГoЛoBI IиIv{  poзПopЯДникaМ фiнaноoвиМ yПpaBлiнням, peI I ITa _

BизHaчalTЬcЯ ГoЛoBниМ poзПopяДникoМ сaмoстiйнo з ypaxyBai{ няМ ГaJIyзrBиХ

ocoбливoстeй Ta пiдтвеpД)кyеTЬсЯ вiДпoвiДними oб1pyнтyBaнI { яМи Ta

poзpaxyHкaМи.

2. Poзрaxyнoк oбсягiв виДaткiв Ta I { aДaння кpедитiв
бюДжетнийr пеpioд зДiйснrосTЬся з ypaxyBaнI lяM, ЗoкpеМa:

I IopI \4aTиBHo_I IpaBoBиx aкTlB, Iцo prГyлЮIoTЬ

poзПopяДникa y вiдпoвiднiй гaлyзi (сфеpi дiяльнoстi);

Нa ПЛaI IoBии

ДlяЛЬI I1стЬ гoЛoBI IoГo

зo6oв'язaнь, ПеprДбaчениx Дoгoвopaми (кoнтpaктaми);

нopМ 1нopМaTиBlB;

тrepioдиннoотi BикoнaннЯ oкpeМиx бroДжeTl{ иХ ПpoГpaМ, a Taкo)к oкpеМ} Ix

зaхoдiв, щo здiйснIoIоTЬся B Ме)кax бroДя< етних ПpolpaМ;

peзyльтaтiв оцiнки ефeктивнoстi бroДжетниx ПpoгpaМ, пpoведенoi З

ypaХyBaHI-IяМ МеTOДичних peкoМeнДaцiй щoдo зДiйснeння oцillки ефективнoстi
бtoдrкетнИХ Пpoгpa} д, tscTaI IoBлeн} Ix фiнaнсoвиN{  yПpaвлiнням, Ta Bис} Ioвкiв зa

pезyЛьTaTaМи кoI { TpoЛьHиx зaxодiв, l] poBеДениХ opгalraМи' yпoBI IoBa)кrHутNIИ Нa

зДiйснегrня I (oнтpoлю Зa ДoтpиМaнням бюдlкеTI Ioгo зaкoнoДaвстBa;
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нroбxiДнoсTi зМеншIeннЯ зaбopгoвaнoстi ПoПеprДнiх бюдхсrTHиx пepioдiв

Ta неДoпyщення yTBoprння зaбopгoBaнoстi зa зoбoв'язaнняМи y ПЛaI IoBo] \4y

бюДжетнoмy пеpioдi;

цiн i тapифiв пoToч} Ioгo poкy нa вiдпoвiднi ToBapи (poбoти, пoслyги),
зaкyпiвлlо ЯКИх пеpедбauaсTЬся зДiйснroв aTИ У Mежax бюдx< етнoi пpoгpaми.

3. Poзpaхyнoк oбсягiв видaткiв Ta I IaДaHHя кprДитiв нa бroДxсетний пеpioд
зДiйснюсTЬся зa кo)кнoЮ бюДжетнoю ПpoГpaмoЮ як Зa зaГ€LJIЬниМ' Taк i зa
спецiaльним фorrдaмI l y poзpiзi I сoДiв eкoнoмiчнoi клaсифiкaцii видaткiв
бroджетy aбo клaоифiкaцiТ кpеДиTyBaння бroджeтy.

oбояг видaткiв aбo :нaДaт:;rIЯ кpедитiв Зa бroджетнotо ПpolpaМoЮ
BизI { aЧaсTЬcя як сyМa кorптiв зa кoДaМи екoнoмiчнoТ клaоифiкaцii виДaткiв
бroджетy aб o клaсиф iкaцii кp еДиTyB a;нНЯ бroдхсетy

,{ етaльнi poЗpaxyнки B МentaХ кoДУ екoнoмiчнoТ клaсифiкaцii виДaткiв
здiйснtотoTЬоЯ з ypaxyBal{ ням фaктopiв, щo BПJIиBaIoTЬ нa oбсяг виДaткiв тa
нaДaння кpедитiв.

4. О6cяг lнaДalнъIЯ кpeдитiв нa I ] JIaI Ioвиiт, бюдlкетний пepiод BизнaЧaсTЬся

нa пiДстaвi HopМaTиBI Io-ПpaBoBиx aктiв, якLIMи пepедбaтенo HaДaннЯ Taкиx
кpедитiв, З ypaхyBaннЯМ ПoЛo)кенЬ ДoГoBopiв (контрaктiв), BкЛIoЧaЮЧи дoГoBopи
lлix<  гoлoBI { иМ poзПopЯДникoм Ta ПoзичЕLJIьI IикoМ ToIщo' тa неoбxiдrroстi ПoBl{ oГo

ЗaBrpшення poзПoЧaTиx Пoзич€шьHиI (oМ poбiт (здiйснeння виплaт), щo
пеpeдбauенi тaкими yГoДaМи (Дoгoвopaми).

5. Гoлoвнi poзпоpяДники бюДжетних кoшrтiв зaбезпечyloTЬ BкЛIoЧенTIя Дo
бroДжетнИx зaПиTiв пoкaзникiв зa бюДrкетниМи пpoГpaМaivlи' якi зaбезПеЧyЮTЬ

гIpoTяГoM декiлькoх poкiв Bикoнaння iнвестицiйниx пpoектiв, y paЗi Тx сxвaлення
aбo вiдбоpy y BcTaнoBJI rI { oN{ y зaкoнoДaBcTBoМ ПopяДкy Ta I Ia пiДстaвi
poзpaхyrrкiв oбсягy виTpaT i вигoд щoДo peaлiзaцii тaкиx iнвестицiЙниx
пpoектiв.

6. О6cяг кaпiтaльниx BиДaTкiв визнaчaсTЬся, ypaХoByloЧи ЗaПЛaнoвaний
oбсяг poбiт згiДнo З ПpoскTI { o-кoI I ITopиcнoЮ ДoкyМенTaцiсro, стyпiнь бyдiвельнoТ
гoтoвнoс'гi oб'сктiв, к iлькiсть ЕIaяB} IoГo oблaДнatrня 'Гa предметiв

ДoвгoсTpoкoвoгo кopистyвanlяЯ тa стyпiнь ik фiзиЧ} loГo i мopaльнoГo Знoше} Iня.

Фaктopи, Щo Мo} кyTЬ BpaхoByвaTИcЯ пpи визнaченнi oбсягy rсaпiтaльниx
видaткiв, гoЛoBHиI \4 poЗпopЯДI{ икoМ BизI IaЧa} oTЬся оaп,roстiйнo з ypaХyBaI { I IяM

Г€LЛyЗеBиx. oсoбливoстей. Bapтiсть тoвapiв (poбiт, пoслyг) мaс зaбезПечyBaTи
paцioнaлЬI"I r Ta екoI IoMне викopисTaHHя бюДrкетниx кolштiв.

'7 . Зa pеЗyлЬTaTaNIи poЗpaxyнкiв cyМa видaткiв тalaбo нaДaння кpедитiв
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ЗaГ€LЛЬнoГo фoнДy зa yоiМa бroДжетниМи ПpoГpaMaМи нa вiДпсrвiдниЙ бюДжетний

пеpioд пopiвнюсться iз гpal{ иЧниМ oбсягoп{ .

У paзi якщo poЗpaxoBaтlий' oбсяг видaткiв тalaбo нaДaння кpедитiв
ЗaГaJlЬнoГo фoндy ПepеBищyr гpaни.tний oбсяг, ДoДaTкoвi виДaтки тalaбo
нaдaння кpeдитiв (сyмa ПеpеBищеrrня) BкЛIочaIоTЬся y Фopмy_3 зa yMoBи, Щo
тaкi видaтКи нopМaтиBI Io_пpaBoBиМи aI (TaМи BиЗнaЧеHi пpiopитeTЕIиМ} I .

8. oбсяГ BиДaTкiв тalaбo нaДa} Iня кpeДиTiв спецiaлЬнoГo фoнДУ зa iншими
HaДXo/ { } кеI { HЯМи BизЕIaЧaсTЬся B Ме)кaХ ГрaниЧнoГo обсягy вiДпoвiДних
нaДXoД)кенЬ' ДoвeДенoгo фiнaнсoвим yпpaвлiнняМ, a зa BЛaсI IиМи

нaДхoДжеH} IЯМи BизI { aЧaсTЬсЯ ГoJIoBI IиМ poзПopЯДникoМ сaмoстiйнo вiдпoвiднo
Дo нopМaTиBI Io-ПpaBoBиx aктiв, якi пеpедбaчaтoть iх yтвopенI lЯ Ta BикopI ,IcTaHъIЯ.

9. Poзpaхyнoк нaДxoД)кeнЬ cПецiaльнoгo фo"дy здiйснroсться вiДпoвiДнo
Дo ПoЛox(енЬ ПуЕIкTy 1'7 Пopядкy скЛaДaння, poЗГЛяДy' ЗaTBеpД)кення Ta

oснoвI iиХ BиMoГ Дo BикoHaНъIЯ кoI I ITopисiв бroДжеTHиХ ycTaHoB' зaTBеpД{ dеI lоГo

I IocTa} IoBoro Кaбiнетy Miнiстpiв Укpaiни вiД 28 лroтoгo 2002 poкy J\ъ 228.

Poзpaxyнorс нaДxoДжelrь спeцiaльногo фo"дy нa плaнoвий бrоДхсетний

перioд здiйснrосTЬся з ypaХyBа.I { ням фaктиЧниx нaДxoД)кенЬ y ПoПrpеДHЬo\ { y Ta

ПoToI IнoМy бюдIкеTI IиХ пеpiодaх,

I I I . ПopяДoк ЗaПoBI IеHI Iя Фopми _ l

1. Фopмa-1 пpизнaЧеHa ДJIя нaBеДrI rHя yзaГaJIЬHениX пoкztзI lикiв дiяльrroстi
гoJIoBI { oГo poЗПopяДникa i poзподiлy Гpaничнoгo oбсягy зa бroДжеттlими
пpoГpaМaМи.

2. У Фopшri-l ЗaЗн.aЧaloтЬся MеTa Дiяльttoстi ГoJIoBI IoГo poзпopЯДникa
кour'гiв мiсЦевоt'o бiодx< етy" здiйснIосTЬся poзпoдiл ГрaниЧнoгo oбсягy BLlTpa.T Зa

бroдx< етнl,lми гIpolpal\ { a] \ ,1и Ta вiдпoвiдa"rrЬниNlи BикoIJaBI { яМи бюдх< етниx

пpoГpaМ.

Iнфopмaцiя, щo I { aBoДиTЬся y Фopмi_1, Мaс y пoвнiй мipi xapal(TеpиЗyBaTи

дiяльнiстЬ ГOлoBI Ioгo poзПopяДI rикa, oXoПЛтoBaTИ воi гaлyзi (сфеpи дiяльнoстi), y
якиx вirr зaбезпеЧyс peaлiзaцiЮ Деp)кaвtroi пoлiтики, висвiтлroBaTи нaй6iльrш
сyспiльнo знaнyшi peзyЛЬтaTи йoгo дiяльнoотi Ta BpaХoByBaTи вiдпoвiДнi
Пoк€tзники Дiяльнoотi вiДпoвiДa-гlьниx Bикoнaвцiв, pобoтa яких opгaнiзoвyrTЬсЯ
Ta кoopДиfryсTЬсЯ в iДпoвiднI { М гoЛoBни\ {  poЗПop яДникoi\л.

3. У пунrстi 1 ЗaЗнaчarTься нaймrI IyBaFrI -Iя гoЛoBI loГO рoзпopЯДникa кorштiв
мiсцевoгo бюджетyl КoД TипoвoТ вiдoм.loi' клaсифiкaцiТ виДaткiв Ta

креДитyBaI Iня мiсцевoгo бюДжетy' 1(oД зa €{ PПoУ'гa код 6rод> кетy.
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4. У пyнктi2 зaзнa'IaсTЬся MеTa Дiяльнoстi гoлoвнoгo poзПopяД} Iикa кorrrтiв

мiсцeвoго бюДжеTy' якa BизнaЧar ocI loB'Hе йoгo ПpизHaЧrння i pOЛЬ y pеaлiзaцiТ

Деp)кaBI { oТ пoлiтllк lt y вiдповiднiй гaпy3j (сфepi дiяльнoстi) тa шlaс фopмyBaTисЬ З

ypaxyBalrнЯМ TaкI .Iх кpи'геpiТв :

чiткe фopмyлroBallня тa лaкoнiЧtIе BикЛaдeння;

сПpяМoBa} I lcTЬ Ha ДocяГ} { ення ПrBI { OГo prзyльTaTy;

oxoПjlення воix гaлyзeй (офеp дiяльнoстi) гoлoвнoГo poзПopяДF{ икa.

5. У пyнктi 3 нaBoДиTЬся пepелiк стpaтегiнниx цiлeй ГoЛoвI { oГo

poЗПopяДн} Iкa Ta з€} знaчa} oTЬся фaктlr.rнi Зa ПoПrpеднiй 6IоДrкетнийr пеpioд i
o.riкyвaнi y пoтo.lнoМy Ta ПЛaI { oBoIvIy бroдхсетниx пеpioдax ПoкЕtЗники pеЗyЛЬTaTу

дiяльнoстi гoловнoгo pоЗl]opядникa.

Стpaтегiuнi цiлi BизнaчaюTЬся ГoЛoBHиМ poЗПopяДникolvl Для кoяtнoi гa.:ryзi

(сфеpи дiяльнoстi) вiдпoвiднo дo пpiopитетiв Деp)кaBI IoТ пoлiтики' B} IзнaЧeниХ

ПpoГpaМниМи (стpaтегi.rними) ДoкyМrнTaМи екoнoмiчFloГo i сoцiaлЬнoгo
poЗBиTкy

Cтpaтегi.lнi цiлi MaIоTЬ вiДпoвiДaтРI  TaкиM кpитеpiям:

3B'язoк З Мrтolо дiяльнoстi гoлoвнoГo poЗпopЯДlнИКa;

oцiнювaння зa ДoшoМoГoЮ Пoкaзникiв peзyjlЬTaTy дiяльнoстi гoлoвнoгсl

рoЗПopяДникa

IGдькiсть стpaтeгi.rниx цiлей ДЛЯ кoхtнoi r,aлyзi (сфеpи дiяльнoстi)
гoлoB} toГo poзПopяДникa' як пpaBиJIo, нe пoBи} Iнa пepeBищyBaTи TpЬOx.

[ ля коlкнoi стpaтегiчнoi цirri мatoть бyти BизI taЧrнi покaзники pезyЛЬTaTy

дiяльнос'гi гoлoвьtot'o poзПopяДникa (дaлi - Пoк€lзники peЗyлЬтaтy).

Пoкaзники pезYЛьTaTy _ цe rсiлькiснi Ta якiонi Пoк€tзники, якi
xaрa.кTepизyloTь piвeнь ДoсяГнеI { Hя гoЛoBI IиМ poзПopяДникoМ стpaтeгi.rниx
цiлей, Дa.IоTL можливiсть нaйбiльtп гIoBI lo оцiнити дiяльr: iс'l'ь гoЛoв} IoГo
poзгIopЯДникa Ta сTa[ I  гaлyзeй (сф.p йoгo дiяльнoстi) y ПЛalloвoi\ ,{ y б.юджеTI rОМy

пеpioдi.

Пoкaзники pеЗyJIЬTaTy МaIoTЬ :

xapaкTepИЗУBaTИ I lpo| pес.

сеprДHЬoОTpoкoBoмy пepioдi;

y ДoсяГненн1 оTpaTеГlчHI Ix цlJIеи y
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зaбезпeчУBaTИ мoжливiсть вiдстежrння ДoсяГнеHI lя сTpaTeгiчниx цiлей y

ДинaМiцi Ta llopiBl{ я} rнoсTi t] ol(aз} Iикiв pезyльTaTy 3a poкaN{ и;

TA

пepевipятИcЯ Ta пiдтвеpДх(yBaTися oфiцiйнo} o сTaTисTиЧHoIо, фiнaнсoвotо
iнtцoto звiтнiотю ' Дa| IИNIИ бyxгaлтеpсЬкoГo' cTaTИcTИЧнoГo Ta

внyтpiшrнЬoгoсПoДapсЬкoГo oблiкy.

Кiлькicть пoкaзникiв peзyЛЬTaTy Зa кo} I (нo} o стpaтегiннoto цiллro, як
ПpaвиJlo' Hr ПoBинI Ia ПrpеBищyBaTи TpЬox

6. У пyнктi 4 зaзнaчaсTЬcя poзпoдiл ГpaниЧниx пoкaзникiв видaткiв
бrодхсeтy Ta нaДaння кpeДитiв з бrоджетy зaГaЛЬнoгo фoндy бroджетy селищнoT
теpитopiaльнoТ IрoМaДи } Ia плaнoвий бюДxсетний шepioд зa бrоДжетними
ПpoГpaМaN{ и:

y гpaфi 1 - ЗaзнaчaсTЬcя кoД ПpoгpaмнoТ клaоифiкauiТ виДaткiв Ta
кpеДиTyBaH} IЯ мiсцевoгo бюдxtетy;

y гpaфi 2 - зaзнaчaeTЬcя кoд Tипoвoi ПpoгpaМI loi клacифiкaцil'виДaткiв тa
кpедиlyBaHI Iя мiсцeвoгo бroдхсетy ;

y гpaфi 3 - з€tзнaЧaсTЬся кoд Фyнкцioнaльнoi клaсифiкaцiТ виДaткiв тa
кpеДиTyBaннЯ бюдхсетy ;

У гpaфi 4 - зaзHaчarTЬcя нaймeнyвaъIъIЯ вiДпoвiДaлЬнoГo
нaймeнyвaння бroДжeтнoi ПpoгpaМи згiДнo з Tипoвotо
клaсифiкaцiсto виДaткiв Ta кpеДиTyBaнI { я мiсцевoгo бтоджетy;

Bикo} IaBI { Я'

пpoгpaМнoЮ

y гpaфi 5 (звiт) - кaсoвi B} lДaTки aбo нaДaнHЯ кpеДиr'iв зaгa-пЬнoГo фo"дy
вiДшoвiднo дo звiтy Зa ПoПeprднiй бroДжетний пеpioд;

y гpaфi 6 (зaтвеpлженo) - бrоджетнi acиГI { yBa} Iня зaгaЛЬнoГo фo'дy,
ЗaTBеpД} I (енi poзпиool\4 Ha пoточний бюДжетний пеpioд;

y гpaфi 7 (пpoект) _ poзпoдiл гpaни.lнoгo oбсягy видaткiв;

гpaфи 8_9 (пpoгнoз) *  I I r ЗaПoBI { IoIоTЬсЯ;

y гpaфi l0 - зaзнaчaсTЬcЯ нoп4еp цiлi дepжaвнoi пoлiтики.

7. У пyнктi 5 зaзнaЧarTЬся prэзпoдiл ГpaHиЧHиХ пoкaзникiв виДaткiв
бюдxсетy тa нaДaннЯ кpедитiв з бroджетy спецiaльнoгo фo'дy бюджетy
сeЛищнoТ тepитopiaльнoi гpoмaди Ha плaнoвий бrоДжетний пеpioд зa
бюДrкетниМи ПpoгpaМaМи :

У Гpaфi 1 - зaзнaЧaсTЬсЯ кoД ПрoгpaмrroТ клaсифiкalдiТ виДaткiв Ta
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кpеДиTyBaI Iня мiсцевoгo бюджетy;

y гpaфi 2 - зaзнaчaeTЬся кoд fипoвoi пpoгpaМнoi клaсифiкaцii BиДaTкiB Ta

кprДиTyBaH} Iя мiсцевoгo бюджетy;

y гpaфi 3 - зaзнaЧaеTЬся кoд ФyrrкцioнaльнoT клaсифiкaцii виДaткiв тa
кpеДиTyBaHHЯ бrоджeтy;

y гpaфi 4 - зaзнaЧaстЬся нaйМrнyBaння вiдпoвiдaлЬнoгo BикoнaвЦя,
нaйменyвaння бroДжетнoi ПpoГpaМи згiДнo з Tипoвoto ПpoГpaМHolо
клaсифiкaцiеlо виДaткiв Ta кpеДиTyBaнHя мiсцевoгo бтодlкетy;

У гpaфi 5 (звiт) _ з€lзнaЧaloTЬcя кaоoвi BиДaTки aбo нaДaннЯ кpeдитiв
спецiaльнoгo фoндy вiдпoвiДнo Дo звiтy Зa ПoПеpеднiй бroДrкeтний пеpioд;

y гpaфi 6 (зaтвеpлжeнo) - зaЗнaЧaloTЬcя бюджe'гнi aсигнyBaнHя
опецiaльнoгo фондy, зaTвepД> кенi poЗПисoМ нa ПoToЧний бroДжeтний' пеpioд;

y гpaфi 7 (пpоскт) - зaзнauarTЬcЯ poзпoдiл ГpaI { иLI } Ioгo oбсягy виДaткiв;

гpaфи 8-9 (пpoгнoз) _ не зaПoBI { Io} oTЬся;

y гpaфi 10 - зaзнaЧaсTЬся нoМep цiлi деpжaвнoi пoлiтики.

IV. ПopяДoк зaПoBI tеHHя Фopми - 2

l. Фopмa-2
oбцpyнтyBaннЯМи

ПpoгpaMoIо.

ПpизнaЧеHa ДЛЯ

щoДo пoкaзникiв,
нaвеДrння ДeTaЛЬHoi iнфopмaцiТ З

пеpeдбa.reних Зa кoх(l{ oю бюДкетнoro

2. Пpи зaПoBI { еHнi Фopми-2:

ДoxoДи тa фiнaнсyBaHHя спеЦiaльнoгo фoнл}  I { aBоДЯTЬся вiДпoвiДнo зa
клaсифiкaцiетo ДoхoДiв бroджетy Ta клaоифiкaцiсrо фiнarrсyвaннЯ бroджетy зa

TиПoM бopгoвoгo зoбoв'яЗaHня;

Пoвеpнен} rя кpедитiв Дo спецiaльнoгo фoндy Зa ПpoГpaМHolо
клaсифiкaцiсlo виДaткiв Ta кpеДиTyBaHня мiсЦeвoгo бroД> кеTy y poзpiзi кoДiв
клacифiкaцiТ кpедиTyBaннЯ бюджeтy :  4120;

BиДaTки _ зa кoДaМи екoнoмi.lllоi клaсифiкaцii виДaткiв бюджетy 2I IО,
2| 2o, 2210, 2220, 22зО, 2240, 2250, 2260, 2270, 228I , 2282, 24oo, 2610, 2620,
26з0,2700' 2800, 3110, 3I2a,3130, 3t4Q,3150' 3lб0, 32lО' 3220' 3230,3240,
9000;
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нaДaння кprДиTiB з бюджeтy _ зa кoДaМи клaсифiкaцiТ кpедиTyBaI IH'l

бюджeтy: 41 10.

Пpи цl'oмy зa oднiоо бю.цхсeTI Ioto ПpoГpaМoro пepедбaЧaloTЬся aбo тiльки
BИДaTКkl З ПoД€шЬшIolo iх детarriзaцiсто Зa кoДaМи eкoнoмiчнoi клaсифiкaцiТ
видaткiв бroджетy, a6o тiльки нaДaI Iня кpедитiв з ПoДaЛЬшoЮ ik дeтшiзaцiстo зa
клaсифirсaцiсto КprДI rTyBaI IHя бюдrкетy.

3. У пyнктi 1 зaзнaЧaeTься нaймeI { yBa} Iня ГoЛoвнoгo poзПopЯДHиIКa кoшlтiв
мiсцевoгo бrод> кетy, КoД TипoвoТ вiдoм.roi rслaсифiкaцiТ видaтlсiв Ta
кpеДиTyBa} Iня мiсцевoгo бюдrкетy, кoД зa e!PПoУ.

4. У пyнктi 2 зzRI IaЧarTьоя нaйменyBaI Iня вiдповiдaлЬнoГo BикoI IaBця, кoД
TипoвоТ вiдoп,ruoТ клaсифiкaцiТ виДaткiв тa кpеДpITyBa} IHя мiсцeвoго бroДxсeTy Ta

нoМep B cисTеМi гortoвнoГo poзtloряДникa кoцrтiв мiсцeвoгo бroДжeTy, кoД зa

сДPПoУ

5. У пyнктi 3 зaзнaчaloTЬcЯ кoДи Пpoгpaмнoi клaоифiкaцii видaткiв тa
кpеДиTyBaнI { я шticцевогo бюджeтy, TипoвoТ пpoгpaмl-loi клaсифiкaцii виДaткiв тa
кprДиTyBaI { HЯ мiсlдевoгo бroдx< етy, Фyllкцioнaльнoi класифiкaцiТ видaткiв Ta

креДиT:yBaHня бrоджетy тa нaйшtеHyBalrня бroДжетнoТ гrpoгpaми згiДнo з Tипoвolo
ПpoГpaМнolo кЛaсифiкaцiеlo виДaткiв Ta кpеДиTyBaння мiсцевогo бюджeтy i кoд
бroджетy.

6. У пyнктi 4 зaзнaчaloTЬся МeTa Ta ЗaBДaHня бтoдхtетнoi ПpoгpaМи:

y пiдпyнlстi 1 ПyнкTy 4 - мeтa бroДя< етнoT пpoгpaМи' сTpoки iТ pеалiзaцil.;

y пiдпyнктi 2 ПyI { кTy 4 - зaвдaння бюДтrетнoi ПpoГpaМи;

y пiдпyнктi 3 ПyнкTy 4 - пiдстaB?I  praJliзaцii бтоДrкетнoi t lpoгpaми згiднo
нopI \4aTI IBtlo-ПpaBOBиx aкTlB.

Mетa'гa ЗaвДaння бroдrкетнoi пpoГpaми BиЗнaчaIоться вiдпoвiднo Дo нaк€tзy

Miнiстеpствa фiнaнсiв УкpaТни вiд 26 сepПнЯ 20| 4 poкy j \ Гэ 836 ''Пpo Деякi
пиTaнI { я ЗaгIрoBaД)кrнHя I IpoгpaMllo_цiльoвoгo МrToДy скЛaДa} Iня тa BикoHaI { ня
мiсцeвиx бtoдlкетiв'', ЗapeесTpoBal{ oгo в Miнiстеpствi rостицiТ Укpaiirи 10

Bepесня 201,4 poкy зa J\b 1103/25880 (зi змiнaми).

Iнфopмaцiя, щo нaBoДLITЬся y Пyнктi 4 цiсi фopми, I ] oBиI { нa yзгoд)I { yBaTИcЯ
з iнфоpмaцieю, I { aBеДенoЮ y Пyнктi 2 Фopми_1.

7. У rryнктi 5 зaзнeЧalотЬcЯ нaДxoД)кеннЯ ДЛЯ BикoнaнI { я бroджетнoi
ПpoгpaМи
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y pяДкy < < Haдxoд)кення iз зaгaльнoгo фoндy бroдхteтy) y гpaфaх З,7, | l
пiдпyнктy 1 пyнктy 5 тa pядкy < HaДxoДжrння iз зaгaльнoГo фoндy бюджетp y
rpaфaх 3, 7 пiдпyнктy 2 ПylrкTy 5 aвToМaтиЧнo пpoсTaBjIяIoTЬоя Пoкulзники,

нaвеДeнi y гpaфaх 5, 6,7, B, 9 пyнlстy 4 Фоpми_l y pяДкy вiДпoвiдноТ бroДжeтнoТ

ПpoГpaМи.

Пoкaзники спецiaльнoгo фoндy зaзнaчaloTЬся Зa кoхtниМ BиДoМ

нaДХoД)кенЬ:

1) влaсI ri нaДхoД} I (eHHя бroДх< етних yсTaнoB:

нaДxoД)кrння бroДяtетниx yсTaI IoR вiд дoдaткoвоi (гoспoдapськoi)

дiяльнoстi (кoд клaclrфiкaщiТ Дoxoдiв бroджeтy 250 1 0200);

П.гIaTa зa opeнДу мaйнa бтoДrкeтниx yсTaнoв (кoд клaсифiкaцii
бroдхсетy 25010300);

Зaгaльний oбсяг HaДxoД)кенЬ опецiaльноt'o фon'дy
бюДжетний пеpiод (pядoк (УCЬOГo)) poзpaxoB)/сTЬся

HaДxoДхtенHя бюДхсе'rнkIX УcTaъIoв вiд peaлiзaцii в yстaнoBЛeнoМy ПopЯДкy

мaйнa (кpiм нepyХoмoгo пlaйнa) (кoд клaсифiкaцiT ДoxoДiв бюД> lteту 25О10a00);

б.llaгoдiйнi внески, цpaнTи Ta Дapyнки (кoд клaсифiкaЦiТ Дoxoдiв бroдx< eтy

25020100);

кotI ITи' щo с,TриМyIoTЬ бroДxtетнi yстaнoви вiД пiдпpисмcTB, opГaнiзatдiй,

фiзиuниx oсiб тa вiД iнrпиx бroДlкеTllиХ yсTaI roB ДЛя BикoнaннЯ цi;rьoвиx зaxoДiв
(кoд клaсифiкaцii ДоxoДiв бrоджeтy 25 О2О2О0);

2) iнrшi ДoxoДи спeцiaльнoгo фoндy, BиЗI Iaченi зaкoнaми гIpo ,{ epх< aвний
бroДжeт УкpaТни нa пoпеpеднiйr Ta пoтoчний бroДхсeтнi пеpioди i якi
пеpедбaнaсTЬся oTpиМyBaTи y ПЛaнoBoМy бroджетнoмy пеpioдi Ta визнaченi
чaоTиI { oIo пrpшoю стaттi 69l БroдrкrTнoгo Koдrкoy УкpaТни;

4) кorпти, Щo ПrpеДaloTься iз зaГaJlьнoгo фoндy Дo спецia.пЬнoГo фoндy
(бroджетy poЗBиTI ty) (кoд клaсифirсaцiТ фiнaнсyвaъIшЯ бroдiкетy Зa TиI IoM

бopгoвoгo зoбoв'язa.HI Iя 6024aФ.

ДoхoД1B

3a I loПrpеднlи
як сyМa усix



B

Bищeзaзнaт-Ieниx нaДxoД)кeнЬ тa piзницi мirк зaлишкaМи бюДхсеr'них кoцrтiB нa

пoЧaтoк бюДжeтнoгo пepioдy (кoд кпaсифiкaцii фiнaнcyвaння бюджетy 3a TипOМ

бopгoвol'о зoбов'язarrня 602100) Ta ъIa кiнець бroд> кетнoгo пepioдy (* oд
клaсllфiкaцii фiнaЕIсyвaння бroдx< ет1, зa T'иI IoМ боpгoвого зoбoв'язaння 602200).

У гpaфi 4 пiдпyнктy 1 пyнктy 5 (звiт) ЗaзнaчaюTЬся HaДxoД} кення
спeцiaльнoгo фoндУ Для Bикoнa} I } Iя бroдже'гнoТ пpoгpaмll вiдпoвiдно дo звiтy зa
ПoПеpеДHiй бroдже тниЙ пеpioд,

У ryaфi 8 пiдпyнtстy 1 пyнктy 5 (зaтвeрдт< энo)

спецiaльнoго фornдy ДЛЯ BикoнaHня бloДжетнoТ llpoцpaМи
бюдrкeтtrий пеpioд зaTBrpДжeнi pозписoм.

I { aДХoД)кеI lHя

Ha пoтoчний

У гpaфi 12 лtдлуЕIкTy 1 пyrrктy 5 (пpoскт) -_ нaдxoДх(eння спецia_lrЬнoГo

фoндy ДЛrI  Bикoнaння бюджеr'нoТ пpoгpaмI4I { a ПЛaнoвvI iт бroДхсетr'Iий пеpioд.

8. У пyrrктi 6 зaзнaчaЮTЬся BиTpыTИ Зa кoДaЬlи еконoмiчнoТ клaоифiкaцii
видaткiв/ клaсифiкaцii. lgеддиTyBaI Iня бюдxtетy.

У гriд1гryнкTax |  - 2 пункт5l 6 ЗaЗl{ aalalотЬсЯ RиДaTI (и зa кoДaМи екoнOМiчнoТ
клaсифiкaцii видatкiв бroдxсеTy 'Гa нaДa} tня кpедитiв зa кOДaМи tслaсифiкaцiТ
кpеДиTyBaнI { я бюдxrетy :

у гpaфi 3 гriдпyнктy 1 пyнlстy 6 Ta пiддпyнктy 2 ПyнI (Ty 6 (звiт)
зaзнarlaloTьсЯ кaсOвi видaгки a6o нaДari} lя кpедитiв зaгaJlьнoгo фoндy вiдпoвiднo
дo звirу Зa Пoпepeднiй бroдrкетний шеpioд;

У гpaфi 4 пiдпyнltтy 1

ЗaзнaЧalоTься кaсoвi BиДaTки

ПyнкTy 6 Ta пiдпyнктy 2 ПyI IкTy 6 (звiт)
a6o ъIaДarтНЯ кpедитiв спецiaльногo фoндy

вiдпoвiдrro дo звiтy 3a lloПеpeднiй бlодlкrт.ний llеpioд;

y гpaфi 7 пiдпyнктy 1 шyнкTy 6 тa пiдгryнкTy 2 пyнlстy 6 (зaтвepджено) -
бroджетнi aсигнyвaI IHЯ ЗaГaЛЬI loго фoндy' ЗaTBеpДженi poзПисoМ нa потoчний
бroджетний пеpioд;

y гpaфi 8 пiдпyнктy t Пy} IкTy 6 тa пiДпy} I кTy 2 пyнктy 6 (зaтвеpдlкенo)--
бroДrкетнi aсигrtyвaннЯ опецiыIьнoгo фoндy' ЗaTвеpДженi poЗписoМ r_la пoтoчний
бюджетний rrеpioд;

y гpaфi 11 пiдпy'нктy 1 пyrrктy 6 тa пiдпyrrкту 2 пункTy 6 (пpoскт) _

BиДaTки aбo HuДaI lI7Я кpедитiв ЗaГaЛЬнoгo фо"дy нa шлarroвий бтoДжeтний
перioд, poЗpaхoвaнi вiдгtoвiДнo до poзд1iлy I I  цiсi llrсщyкцiТ;

У грaфi | 2 лiдлyнк: l'y 1 пyrrктy 6 'ra пiДпyrI к 'гy 2 шyrrк"Гу 6 (rтpоскт) _
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BИДaTКИ aбo нaДaння кpедитiв опецiальtroгo фoндy, якi пеpедбa.raloTЬсЯ rla
плaнoвий бюДlке't 'ний ПеpioД, poзpaxoвaнi вiДповiДнo Д0 pозДiЛy I I  цiеТ
IнсrpyкцiТ;

Пoкaзники y pЯДкy (УCЬoГo, y ryaфax З, 7, t l пiдпyнктy l пyнктy 6 тa
pяДкy (УCЬoГo>  y гpaфax З,7, 11 пiдпyнктy 2 пyнктy 6 пoвиннi дopiвнrоBaTуI
пoкaзнI { кaМ y гpaфax 5, 6, 7 пyнктy 4 Фopми-1 для вiдпoвiДнoi бroДx< етнoТ

пpoГpaМи i пoкaзникaМ y pяДкy (УCЬoГo>  y гpaфaх З,7, lt пi'ддпyнктy 1 пyнктy
5 Фоpми_2.

Пoкaзнlrки y pяДкy (УсЬoГo>  y гpaфaх з |  7 пiдпyrrктy 3 пyнктy 6 тa
pяДкy (УCЬoГo>  y гpaфax з i 7 пiдпyllктy 4 пyrrк 'Ту 6 пoвиннi ДoPiвнroвaти
ПoкaЗникaМ у гpaфax 8 i 9 ПyrrкTy 4 Фopшrи-l Для вiДпoвiднoТ бюджетнoТ
Пpo| paМи i пoкaзникaМ y pЯДкy (УCЬoГoo y гpaфaх З | 7 пiдпyнктy 2 пyrrктy 5

Фopми_2.

9. У пyнктi 7 ЗaЗнaЧalоTЬсЯ BkITpuTИ зa нaПpяМaМи BикopиcTaI { ня
бrоДхсeтниx кotптiB Зa зa.ГaJIЬниМ тa спецia_пЬниМ фoндaми.

У rriдпyrrктi 1 ПyнкTy 7 зaзнaчa.ЮTЬся BpITpaTpI  зa ПoПеpеднiй, пoтo.rний тa
нa плaнoвий бюДx< етнrtй пеpioдll зa нaПpяN{ aми BикоpисTaI i} Iя бтoД> кетниx

кoцI :г1B:

y гpaфi 3 (звiт) _ кaсoвi BI IДaTIи a6o нaДaння кprДитiв зaгaлЬнoГo фo''дy
вiдпoвiднo дo звiтy зa ПoПеpеднiй бroДжетний пеpioд;

y гpaфi 4, 5 (звiт) _ кaсoвi видaтки aбo нaДaння кpеДитiв спеr1iaльнoгo

фoндy, y ToNly числi бюджeт poЗBиTкy, вiДпoвiДнo Дo звiтy Зa ПoПеpеднiй
бroДrкeт:ний пеpioд;

y гpaфi 8, 9 (зaтвеpлlкенo) _ бтoдlкетнi aоигнyBaI IнЯ опeцiaльнoгo фoндy, y
ToI \ { y числi бroДxсет poзBиTкy, зaTBеpДжeнi poзписoМ нa I IoToЧний бroджeтний
пеpioд;

y ryaфi t 1 (пpoскт) _ видaтки aбo нaДaннЯ кредитiв ЗaГaJIЬHoгo фoн,цy нa
плa.нoвий бюдlкетtiий пеpioд;

y гpaфi 12, 13 (пpoeкт) _ BиДaTки aбo нaДaн} ш кpедитiв спецiaльнoгo

фoнду, y TоMY .Iислi бюджет poзBИ'гкy' Ha ПЛaI { oвиiт бrодхсетний rrepioд.

I fокaзшики y pяДкy < УCЬoГou y гpaфax 3,7, 1l гriдпyнктy 1пyнктy7
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ПoBиннi ДopiBI { IoBaTи ПoкaЗниI (aМ y гpaфaХ 5, 6, 7 ПyI { кTy 4 Фopми-l Для

вiДпoвiднoi бюджетrroТ пpoгpaМи, пoкaзникal\d y pяДкy кУCЬoГo>  y гpaфax 3,7,
1 1 пiдпyнI (тy t пyнктy 5 Фopми -2, 4 Taкox{  пoкЕrзникaМ y pЯДкy (УCЬoГoo y
гpaфaх З,7,11 пiдпyнI (Ty 1 пyьrктy 6 a6o pяДкy (УCЬoГon y гpaфax з,7,1L
пiдпyнктy 2 пyнктy 6 Фopми_2.

Пoкaзники y pяДкy кУCЬoГo>  y гpaфax З, 7 пiдпyнктy 2 ПyнкTy 7

пoвиннi дopiвнювaти ПoкaзникaМ У гpaфax 8, 9 ПyнкTy 4 Фopми-1 ДЛЯ

вiДпoвiДнoТ бюДrкeтно1. пpoгpaМи, ПoкaзF]икaМ y pяДкy кУCЬoI -o>  y гpaфax 3, 7

пiдпytlктy 2 пyнктy 5 Фopми-2' a TaI (oж ПoкaзHиI (aN,I  y pЯДкy (УCЬoГo>  y
гpaфaх 3, 7 лiДпyнкTy 3 пyнктy 6 aбo pяДкy (УCЬoГo>  y гpaфax З, 7 пiдпyнI (Ty
4 пyнк'гy 6 Фopми-2.

Пpи визнaченi нaпpямiв BикopисTaнI { я бroДя< етниx кoI I ITiв тa poзпoдiлi
видaткiв Зa кoДai\ { и екoнoмiчнoT клaсифiкaцiТ виДaткiв бroдlкетy rrroбxiднo
BpaxoByвaTи' щo екoнoмiчнa клaсифiкaцiя виДaткiв бrоджетy BI IopЯДкoByс
BkITpaTИ Зa екolloмiчнlrми ХapaкTеpисTикaМи oпеpaцiй, a tIaTIpЯМи BикopИcTaHHЯ
бroджетниx кoшlтiв пеpедбaнal]оTЬ кoнкpeTнi дii (зaxoди), спpямoвaнi нa

ДOсяГI IеHI Iя ПeBHo Гo pезyЛЬтaTy.

10. У пyнктi 8 нaвoдяTЬся pезyЛЬTaTиBнi пoкaзники бtoджетнoi ПpoГpaMи
Зa П.oПеpеднiй, пoтoчтlий Ta пЛaнoвий бroджетнi пеpioди.

Pезyльтaтивнi пoкaзники бтoДжетнoT ПpoГpaМи BизнaчaIoTЬся з

ДoTpиMaI { няМ Зaгaльниx BиMoг Дo Bизнaчeння pезyЛЬTaTиBI Iиx пoкaзникiв
бroДlкeтнoi пpoгpaМи Ta poзpoбляIoTЬся ГoЛoBI IиМи poЗпopЯДlнИKalvIИ вiдпoвiднo
Дo нaкaзiв МiнiстеpсTBa фiнaнсiв УкpaiЪи Ta ГaJlyЗевиx мiнiсTеpсTB.

Кiлькiсть prзyЛЬTaTиBнI ,Iх пoкaзникiв oбyмовлroсTЬся специфiкoro
бюдrкетrtoТ ПpoГpaМи Ta Мaс ЗaДoBoJIЬLi.ИTvт пoтpeби aнaлiзy BикoНaння
бIoдхсетнoТ ПpoГpaМи, тoбтo гoлoвнi poЗПopяДникИ ЗacToсoByloTЬ T1

pезy.пьтaтивнi ПoКaзнI ll(и' якi нaйкpaще ХapaкTеpиЗyloTЬ стyпiнь ДoсЯГнrння
ПoсTaBленoi мети Ta BикoнaI 'IнЯ зaBДaI { ь бroДхtетнoi пpoгpaпlи.

Кiлькiсть prЗyЛЬTaTиBниX Пoкaзникiв зa кo} i(ниМ нaПpяlvroМ, Як ПpaBиЛo, нe
пoBиI -Iнa ПеpeBищyBaTи ЧoTирЬoХ

[ itя бroджетнI rx пpoГpaМ, щo praJliзyroтьоя ПpoTЯГoМ дeкiлькox poкiв,
peзyЛЬTaTивнi пoкЕlзники бrоД> кетнoi пpoгpaми нe пoвиньli сyTTrRo змiнrовaтися
зa. свoТм змiстoir,l пopiвнянo iз peзyJIЬTaTиBI IиMи Пoк€lЗникaМи' пepедбaчениМи
ПacПopToM вiдпoвiднoТ бIoДx< eтнoi ПpoцpaМи нa пoтoчниri piк, зa yМoB:

незмirrностi зaвдaнь бrоДxсетноТ Прoгpaп,ll{  Ta нaПpяМiв викopисTaннЯ кoruтiв.

У гpaфi 4 < / { > кеpело iнфсlpпlaцiТ>  пiдпyтlк 'тy 1 пyнктy 8 тa пiдпункту 2
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t l. У пyнктi 9 HaBoДиTьcя сTpyКTypa BиДaTкiB lla oпЛaтy пpaцi Зa

ПOПepеДНiй, пото.тниЙ' тa плaновиli бlо,Цжетнi пepioди
B oс'гaнньofuly pяДI { y I I yILк'гv 9 ltапoДиTЬся oпДaTa ПpaЦi шlтaтних oД[ IниЦЬ

зa зaгaJlьнипl фонДoM, iЦo Bpaxoвaнi 'гaкож y сПецiшiьlIошty фондi.

| 2.У пytrктi 10 нaвoдиT'ьcя тIисельltiоть зaitняти'х y бюджеTI Iиx yсTaнoвaх,
B poзpiзi пеpелiкy тсaтегopili пpaцiвникiв згiднo З зaTBеpДжеI lиM uITaTниI \ ,l

p oзПиc oМ тa ф aкти.lнo з aйн ЯTИNIИ TIo caДa| vIИ:

y гpeфax З, 5, 7,9 _ кiлькiсть зaтвepркениx I I ITaT} IиХ oДиниЦЬ y IПTaTI { иx

poЗПисax;

y гpaфax 4, 15, 8, 10 -- кiлькiсть фaктиннo зaiаlт'ятих I I lTaTниХ oДиницЬ B

пoПеprдHЬoМy бrодrкетнoмy пеpioдi, a B ПoToчноМy бюджeтнoмy пе1эioдi
oTаI { oМ нe oстaннro звiтнy ДaTу rrrprД poзpoбкoro бюДxсоTнoГo зaПит).;

К.iлькiсть I I ITaTI IиХ oДиницЬ ra фaкти.lнo зaйняtTLIX ПocaД, якi y'tpиNIyIoTЬся

Зa paхУH.ol( BиДaTкiв зaгaлЬI { oГo фorrдy eбo спецizutьHoГo фo"дy, нaBoдиTься
oкpeп{ o. У paЗi якщ0 згiднo З чИHHиM ЗaкoнoДaвoTl]oМ шpaцiвники, щO
oTpиIvIyLоTЬ oсI IoBнy зapoбiтнy плa'Гy Зa рaХунOK ЗaгЕLJIЬ.т{ oгo фoндy' oTplIMyIoTЬ

ДoДaTI (oBy зapoбiтнy плaтy. зi спeцiaлт,rroгo фoндy aбo Пpaц} oloTЬ Зa

сyмiсниц] 'BoМ.в пiдpoздiлi, що yTpиM} ,сTься зi опeцiaльHoГo фондy,'rисельrriоть
Taких пpaцiвтtиlсiв пpoстaBJlяrTЬся i пo зaгaлЬнoМy, i по спецiaльнoмy фондax, a

TaI (o)к Дo.цaTкolзo B ocTaннЬoМy pЯДiry ((з нI Iх:  штaтr-li oдиницi зa заГaJIЬ[ Iи]vI

фoндошt, щo Bpaxoвalri y спrЦiaльномy фoндi> , y гpа.фaх 5,6,9, | 0, | 2, 14 i 16.

Пoкaзники чисeльнocтi пoвpIннi yЗГoркyBaTИQЯ з вiдпoвiдъtимlt
ЦoкaЗникav{ I l ъ3ИДa'гкiв y пiдтryнктi 1 пyнктy 6, пiдпyнlстi 3 Пyнктy б тa пyнктi 9.

13 ' У пyнктi t 1 нaвоДяTЬсЯ мiсцевi Тlpolpa.МI ,I , якi викoнУIсtTЬся B МеX(aХ

видaткiв, пеpедбauе} lиХ нa ПЛaHoвиI? бюдrкeтниi.i пepioд (шi,шпyнкт l пyнктy 11):

y ryaфi 2 rriдпyrrктy 1 п3,11i11y 11 тa гpaфi 2 rriдпyнкту 2 ПyI IкTy l i
З aзнaт-IarTься н aйьri eI IyBaI { нЯ м i оцев оТ п p oIpaМи ;

y гpaфi 3 пiдлyLllстy 1 пyrrrсrу 1 l тa гpaфi 3 гriдrryнктy 2 шyI IкTy 11 -- кoлlr



Ta яки] \ {  ДoкyМrHToM зaTBёpД} кенa мiсцевa цiльoвa Пpoгpalvla

Пoкaзники y pяДкy кУCЬoГo>  y гpaфax 4 - 12 пiдпyнктy 1 пyнктy 1l не
МaюTь ПеpеBиЩУBaTvI  вiдпoвiднi пoкaзники y гpaфax 3 - 14 пiдпyнктy 1 гryнктy 6

aбo y гpaфax 3 - 14 пiдпyнктy 2 пункту 6.

Пoкaзники y pЯдкy (УсЬoГo>  y гpaфax 4 - 9 гriдпyнктy 2 пyнктy 11 не
МaIоTь ПеpеBищyBaTи вiдпoвiднi пoкaзники у гpaфaх 3 _ 10 пiдпyнктy 3 пyнктy 6

aбo у гpaфax 3 _ l0 пiдпyнtстy 4 пyнктy 6.

| 4.У пyнктi | 2 нaвoДяться oб'скти, якi BикoнyЮTься B Mех{ ax бюДжетнoi
ПpoГpaМи Зa paxyнoк кorштiв бюджeтy poзBиTкy:

y ryaфi 1 - зaзнaчaсTЬcя нaймеьtyвaнHя oб'сктa вiдпoвiДнo Дo ПpoeкTl{ o_

кoI I ITopиснoT дoкyмeнтaцiТ;

y гpaфi 2 - вкaзуrTЬсЯ сTpoк pеaлiзauiТ oб'сктa (piк пovaткy i зaвеpшrення);

y гpaфi 3 - вкaзyсTЬcя зaГaЛЬнa вapтiоть oб'сктa;

y гpaфax 4o 6, B, I0, 12 з€} знaЧaються oбояги спецiшtЬнoгo фoндy бroджетy
poзBиTкy

y гpaфax 5,'7,9,11, 13 BкaзyсTЬcя piвень бyлiве;rьttoТ гoтoвнoстi oб'сктa нa
кiнець бюДжетнoгo пеpioдy y вiдсoTкaХ.

15. У пyнктi 13 I IaBoДиTЬся aнaлiз pезyльтaтiв, дoсягtlyTиx внaслiДoк
BикoрисTaHHЯ кorштiв ЗaГaJlЬнoгo фoндy y ПoПеpeДнЬoМy бюДжетнoмy шepioдi,
o.riкyвaнi pезyльTaTИ У ПoToЧI { oМy бюджетнoмy пеpioдi Ta oбrpyнтyBaнHя
неoбxiДнoстi пеpeДбaчення BиTpaT нa Плaнoвий бroДiкетний пepioд.

16. У пyнктi 14 нaBoДяTЬся бюДжетlti зoбoв'яЗaнн.я y ПoПеpеДнЬOМy i
поToЧнoМy бroдxсеTниХ пepioдax.

У пiдпyнктi 1 гIyHкTy 14 Ta пiдпyнктi 2 ПyнкTy 14 зaзнaЧaсTЬся
кpeДиTopcЬкa зaбopгoвaнiсть мiсцевoгo бюджeтy зa зaгaJIЬI { иМ фoндoм зa
пoпеpеДHiй бюджетний пеpioд, a Taкoxt Мo} кЛиBa кpеДИTopськa зaбopгoвaнiсть
зa ЗaГaЛЬним фoндoМ Ha кiнець ПoTor{ нoгo бrоджeTнoГo пepioдy:

y гpaфi 3 пiдпyнктy 1 ПyI { кTy 14 _ зaзнaЧatoTЬся бюДжетнi aсигнyвatI tЯ'
зaTBеpД)tенi poзписoМ Зa ПoПеpеднiй бюДrкетний пеpioД З ypaХyвaнням всix
BHесеHиХ змiн Дo poзПисy;

y гpaфi 4 пiдпyнктy 1 ПyнкТy 14 - вкaзyЮTЬся кaоoвi BиДaTки aбo нaДaння
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кpeДиTiB зaГaJlЬI loгo фoндy вiДпoвiДнo Дo звiтy Зa пoпеpеднiй бюДжeтний

rтepioд. Цi пoкaзники I \лaЮтЬ вiдпoвiдaти П0кaзникal\4' I IaBeДrHиI \л y Гpaфi 3

пiдпyнктy 1 пyнк'tу 6 a6o y гpaфi 3 пiдпyнктy 2 пyнlстУ 6;

у гpaфax 5 Ta 6 пiдпунктy 1 пyнктy | 4 _ BкaзyсTЬся кprдиTopсЬкa
зaбopr'oвaнiсть нa ПoчaToк Ta кiнець Минyлoгo бroджетнoгo пepioдy Зa
зaГaЛЬHим фондoм вiдпoвiдтIo Дo звiтy зa MиI IyJIий бrоДжетний пepioд;

y гpaфaх 8 i 9 пiдпyнкTy 1 пyнктy 14 - вкaзyсTЬся ПoГaшIенa кpeдитopсЬкa
зaбоpгoвaнiсть, Зa paxyнoк кotштiв ЗaГ€UiЬнoгo Ta cпецiaльнoгo фoндiв
вiдпoвiднo;

гpaфa 3 шiдпyнкту 2 ITy} I кT] /  14 повиннa вiДпoвiДaти Гpaфi 7 пiдrryнrстy l
Пyнктy 6 (бrорltетьli aсигнyBal{ ня, зaтвеpдxteнi poзilисoМ нa пoтoчний
бtод> кетний пеpioд);

гpaфa 4 пiдпyнКTУ 2 ПyнI (Ty 14 пoвиннa вiдпoвjДaти гpaфi 6 пiдпyнктy 1

ПyI { I (Ty 14 (кpедитоpсЬкa зaбopгoвaнiсть I { a кiнeць МинyЛoГo бюДжeтнoго
пеpioдy Зa ЗaгfшIЬниNI  фондoм вiДпoвiДнo Дo звiтy Зa минyлий бroДx< етrrий

пеpioд);

тpaфa 8 пiдпyнкту 2 ПyнкTy 14 пoвиннa вiДп< rвiДarи гpaфi 1l пiдrryнктy 1

Пyt{ кTy 6 (видaтки бroДrкеTy lra плaнoвийt бюДlкетний пеpiод).

У гpaфax 5, 6, 10, 11 пiдпyнктy 2 ПyHкT} i 14 I { aBoДI4TЬся сyМa
I (peДиTopсьtсoi зaбopгoвaнocтi, якy B I IoToч} IoМy Ta ПЛaнoBoМy бtoдrкетниx
пepioдaх ПЛaнyrTЬсЯ ПoГaсИTИ зa paxyнoк кorптiв зaГ€LЛЬHoгo Ta спецiaльногo

фoндiв вiдпoвiднo.

У гpaфax 7 i | 2 пiдпyнктy 2 пyнктy 14 нaвo ДvтTЪcЯ o.tiкyвaгtиЙ o6cяr BзяTTя

ПoToЧt{ Lfx зобoв'язaнь зa BидaTкaМи (piзнlllдя мixt зaTBrpДжениIии
ПpI4'ЗI { aЧr] iнЯI \4и I { a iloToЧнlлй бrодiкeтний пepioд (oбсягoм виДaткiв нa п;raновiаri
бrодx< eтний пеpiоД)'гa кpeДLITopcЬKoIо зaбоpгoвaнiстtо нa I IoЧaToк вiдпoвiДнoгo
/ .\
бкrДх< eтногo пеpioдy).

HaвeДенa y пiлпyнктi l ПyнкTy 14 тa пiдпyнктi 2 пyнкту 14 iнфopмaцiя
I ] pизFIaLI rI la ДЛЯ зДiйонення aпaпiзy ефектlrвнoс:гi yпpaвлiгrняt l'oJIoBI IиМ

poзllopяДHиI (oМ свoiми зoбoв'язaнняМи B MpI} IyJloМy, пoToЧFIoМy тa т{ a плaнoвий
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бюджетнi rrepiоди I Io зaГ€шIЬ} IoN{ y фo'дy в poзpiзi екolroмiчнoi кrtaсифiкarдii

видaткiв бloджeтy (rraсовi BиДflгкI I ' сTaH пoГaшеHня кpеДI { TopсЬкoi

зaбоpговaнoстi зaгa.пЬнoгo фouдy, тellДeнrliю tцoДo змiн зaбopгoвaнtrстi Пo

зapобiтнiй плaтi 'гa зaхoДpl IцoДo ПpивеДeння меpежi i чисельнoстi У
вiДпoвiДнiсть Дo пеpедбauениХ aсигнyвaнь), a Taкo)к poзpoбки зaxoдiв З

I IpLIBеДення свoix зoбов'язaнЬ нa плaновий бюДх< етний пepioд y вiдпoвiднiоть дo
oбсягiв виДaткiв lla плaнoвий бloд> rсe'rниiт' пepioд.

У rriдпyнктi 3 ПyI { кTy 14 зaзI { aЧaсTЬся дебiтсlpськa зaбоpгoвaнiсть
зaI '€LJIЬHoгo фондy Зa МиI { yjlиr1 бюдx< eтниЙ перioл, a TaкoI ( oviкyвaнa дебiтopсЬкa
зaбopгoвaнiсть зaГсUьнoгo фoндy пa кiнець I IoToЧнoI 'o бюДжеTI { oГo гrepioдy:

у гpaфi 3 пiдпyнктy 3 ПyнкTy | 4 - з'Bнaчaloться бrодx< етнi aсигI { yBaFIня'

ЗaTBеpД)кенi poзпllсOМ зa Пollepедпiй бтсlДжетних пеpioД З уpaХyвaнням всix
БHrсeнIж змiн Дo poзПиcy;

y ipaфi 4 t liдпунктy 3 ПyFIкTy | 4 - зaзнaтIaIоTЬся кaсoвi BиДaTки a6o
нaдaння кpедlrтiв вiДпoвiДно дo звiтy зa I vIинyЛий бюджeтътиЙ пepiод;

y гpaфax 5 i 6 шiдпyнrстy З ПyI IкTy 14 -. З&знаЧaс; 'rЬОЯ лебiтopськa
зaбopговaнiсть ЗaI 'aJIЬI { oГo фo"дy нa Пotla'гoк 'гa кilreць ПoПrprДнЬoгO
6юдlкетнor'o пеpioдy вiдпoвiДнo До звiтy Зa МLIнyJIиpi бюДxteтний пеpiод;

y гpaфi 7 rriдпyнктy 3 :ГIyI { кTy | 4 _ зaзHaЧaсTься oviкуBaFla дeбiтopськa
зaбo1эговaнiс't 'ь зaГ,JU]ьнoго фонлy нa кiнець t] JIa} IoBoГo бюДхtетнoГo rrеpioдy;

y гpaфaх 8 i 9 пiдпyl{ кTy 3 пyrrктy 14 .- зaзнaЧalоTЬся Пp} tЧини Bи} Iик} Iення

дeбiтopсьlсoТ зaбоpгoвaнoстi зaГсшIьI IoГo фorrдy Ta вrкитi зaxоДи IцoДсl il:

пoгaШIrнI rя зaбоpговaностi вiДпoвiДнo.

У пiдпyнктi 4 пy} I к 'гy 14 зaзнa.rarTЬся aнa.ltiз yгrpaвлiння бroдхсr'TI IиN{ I l

зoбoв'.'I за.} IняI \4и Tа llpoпoзиrдii lцoДo yПopяДкyв,aшъtЯ бroдxсетl-tих зo6oв'язaнь У
П.Цal]oBo My бrоджеT} IoМy пеpiодi.

17. У lryнктi l5 пiдотaви тa oбцpyI { TyBaнHя BиДaTI (iв ошеrliаЛЬHoГo фондy
Е{ a I I JIaI ioвий бroД> кетний пеpioд Зa paХyнoк нaДxoД)кoнЬ ilo спецiaлЬHoГo фoндy,
анaлiз peЗУJIЬT?TiB, ДoсЯГнyTиХ I JI { aсЛiДoк tзикopИCTЕt} iHЯ ltoшtтiв опеЦiaльнoго

фoндy бюджсэr'у y ПoToalнoМy poцi тa oчirсyвarri prзyЛЬтaT} I  y IUIaнoвсlмy pсlшi

зaзнaчaIоTr,ся

oснoвrri пiдxoди ДO poзpахyнкy RJIaсвиx нaД} loД)ке-l.iь бтoдxlеTl{ иХ ycTaI tOB
v-

} Ia ПJIанOBиI ! OЮД)I (еTHии l] еploД;

ооt-toвнi пiД;r'oди Дo рoзpaХуfiкy iнrциx нaДxoД)кеI tlr cГIe{ iaльнoго фoндy;
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I { opМaTивI ro-ПpaBoBi aкти з ПoсиJIaHI { яM нa кoнкpeTнi сTaTTi (пyнкти),

якиMи I { aДal{ o пoBrIoBDкrння нa oTpиМa} IHя BJIaсних нaДxoД} кrtlЬ бЮД} (rT} Iиx

уcТaI IоB Ta iншиx нaДхoДx{ енЬ спецia-пьнoГo фo"Дy, BкЛIoЧa} oт{ и кoI I ITи, Щo
зaПyчaloTЬОя ДеpяraBoIO .{ JIя poaJliзaцiТ iнвестицiйниx ПpoЦ)aМ (пpoектiв) тa вiдl

I IoBеpI { eння кpeДI { тiв Дo бrодясетy, Ta Bизнaчrнo нaПpями ix BикopиcTaнHя;

пo.qcнення Дx{ еprл yTBoprння нaДхoДжeнЬ сгlецiaльгloгo фoнДy тa oснoвнi
наПpЯМи ix вltкоpисTaI Iня;

aнaлiз pезy.шьта:гiв, ДocяГI { yTиx внaслiдoк
спецiaльнoго фoпдy У ПolIеpеДнЬoМy бtоДжетнoМy
peЗyJIЬTaTи y ITol'oчЕroMy бroджетнoпly пеpioдi ;

BикopисТaъI rтЯ

пepioдi, Ta

кoшtтiв

ouiкyвaнi

пoказники' якi xapaкTеpизylоTь oбсяг видaткiв aбo HaДaння кpедитiв
спецiaльнoгo фoндy нa плaнoвий бюД;кетний пеpioд (меpеlкa, I I ITaTи.

кoнTинГеI .I 'ги, щo oбслyгoвylоTЬсЯ спецiaльниtvtи пiдpoздiлaмlt бrоджетниx
yсTa.нoB Зa paхyнoк BJraсниx нaДХoД)кrнь Toщo, - пopiвняао iз звiтсlм зa
ПoПеpеДнiй бrодтtетlтиiа пеpioд Ta I IЛaнoМ нa пoтсtчниl_i 6iод> кетниЁr пеpioд).

18. Iнфopмaцiя, I IaBеДенa y Фopпli_2, виtсoplicToByсTЬся ДJiя фоpмyвaння
I IacI ]opTa 6rод> кетнoi пpoГpaМи вiДпoвiДнo. Дo нaк{ Lзy Miнiстеpствa фiнaнсiв
УкpaiЪи вiд 26 сеpПнЯ 2a14 poi(y J\b 836 < Пpo Деяtкi ПиTaHI Iя ЗaПpoBaД)кення
ПpoГpa] \ { нo-тдiльoвогo п,IеToДy cкЛaДaнfIЯ Ta BикoнaI { ня мiсцевих бroджетiв> ,
зapeесTрoBaнoГo в Miнiстеpотвi lостицiТ УкpaiЪи 10 Bepесня 2014 poкy : ] a

Nb 1103/25880 (зi змiнaми).

V. Поpядoк ЗaI IoB} I rння Форми_3

1. Фoplla-3 пpизьIaчeнa ДЛя ПpeДcTaBленt{ Я тa обгpyнTyBaнI rя пpсlпoзl,tцiй

щoДo ДoДaTI (oBиx I ]o'ГoчHиx Тa tсairi'гaльнl4r BИДaTкiв'rala6o нaДaннЯ кpeДиTiв нa
плaновltй бтoДхсетtIий пepioд i зaпoвнroсTьcя ЛишIe пiс,ця зaПoвнеFilrя Фopми_1 i

Фоpми-2. y paзi Якщo BиTpaTи, якi poзpaховaнi" BиxoДяТ{ и з прioplттетнoстi тa
oбгpyн'гсlвaн oстi потpeб, ПеprBиI I Iy} cTЬ ГpaничнLiй oбсяг.

2. ПропoзrщiТ Гo.iloBlloГo poзПopяДникa щoДo ДoДaTкoBиx виДaткiв Ta

нaДaннЯ к1эеди'гiв poзIJTЯДaIoTЬсЯ фiнaнсовим yпpaвлiнням B N{ e)кax бaлaноy
бтоджeтy

3. У uyнк'гi t зz} знaЧarTьоя liaймеЕIyBaнНя ГoЛoBI .IoГo pОзПopяДникa кoштiв
мiсЦeвогo бroдцrкеry, кoД TипoвоТ вiдoм.IoТ клaсифiкaцiТ видaткiв Ta

I (pе,циT'yI }  aLI  H Я мi оце в o го бюД> кетy, .I { oД зa e/ { PПoУ.

4, У пyнктi 2 зaзнaчaсTьcЯ нaйменуBaння вiдrrовiдaгlЬHCI i'o BикoFIaBцЯ' кoД
Tипoвoi вiдопruоi клaсифiкaцiТ видaттсiв тa кpеДиTyB?} I { Ня мiсltевот'o бrоДrкеTy T'a
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5. У пyнктi 3 зaЗнaЧa} oTЬcя кoДи Пpoгpaмнoi клaсифiкaцiТ видaткiв тa
кpeДиTyвaння мiсцeвoгo бroД> кeтy, Tипoвoi пpогpaмнoi клaоифiкaцii видaткiв тa
кpеДиTyBaHHЯ мiсцевoгo бroджетy, ФyнкцioнaльнoТ клaсифiкaцii виДaткiв Ta

кpеДиTyBaъIHЯ бюджeтy тa нaйменyBal{ нЯ бroДжeтнoi пpoгpaми згiДнo з Tипoвoro
Пpo| paМнolo кЛaсифiкalдiсro вltдaткiв Ta кpеДиTyBaI IнЯ мiсцевoгo бroДхсетy i кoд
бюджетy.

6. У пylltстi 4 I IaBoДяTЬcя ДoДaTкoBi кorпти Нa пoтoчнi тa кaпiтaльнi
BиДaTIоI ' iнфopмaцiя прo змiни peзyJIЬTaTиBI IиХ Пoкaзникiв бroджeтнoi пpогpaми
y paзi пеpедбaнеHI Iя ДoДaTкoBих кorштiB, a Taкoxt мoжливi нaслiДки, y paзi якщo
ДoДaTкoBi кolшти нr бyдyть пеpедбavенi, Ta a.шьтеpнaтивнi ЗaХoДи, якиХ
нeобxi'цнo B)киTи для зaбезПеtlення Bикoнa} Iня бroДжe'гнoТ пpoгpaми.

Пiдпyнкт 1 пyнктy 4 тa пiдпyнкт 2 пyнктy 4 зaпoвнЮIoTЬся зa кo} кнoЮ

бroДxсетнoЮ ПpoГpaМoю.

У пеprпiй тaблицi пiдпyнктy 1 пyнктy 4 зa^ знaЧalоTЬсЯ ДoДaTкoвi витpaти
нa плaнoвий бюдxсетний пеpioд (y poзpiзi кoДiв eкoномiчнoi' клaсифiкaцii
видaгкiв бюдx< eтy aбo клaсифiкaцii кpеДиTyB aHНЯ бюджетy).

У гpaфi 7 пеprшoi тaблицi пiдпyнктy l пyнктy 4 нaвoдяться oбгpyI ITyBaI I I -IЯ

нeoбxiднoстi ДoДaTкoBих кorптiв зaгaJlЬнoГo фo"дy нa ПJlaнoвиfа 6toджeтний
пеpioд, a TaI (o)к } IaДarTЬся iнфopмaцiя Пpo вrкитi ГoЛoBI IиМ poзПopядI ;икoМ
зaxoДи UдoДo etсoнoмii бroджeтниx кoшrтiв.

У гpaфaх 2, 3, 4, дpyгoi тaблицi пiдпyнктy 1 пylllстy 4 зaзнaчaК)TLся

нaI1менyвaння Pезyд5ruTиtsниx пoкaзrrикiв бroДжетнoТ ПpoгpaМи (пoказникiв
зaTpaT, пpoДyl(Ty, ефективнoстi Ta якoсТi), iх oдинlrцi вимipy тa вiдпoвiдне
Д)I (еpеЛо iнфopмaцiТ, якi IиaIоTЬ вiДгroвiДaти гpaфaм 2,, З. 4 пiдпyнктy 1 пyнктy 8

Фopми-2.

)i rpaфi 5 дpyгoТ тaблицi rriдпyнктy 1 пyнктy 4 зaзiraчaroTЬся pезyльтaтивнi
lroкaЗники, яrсi пеpeд6a.varTЬcя ДoсяГги y ПЛaнoBoМy бюджетномy пepioдi B

Ме)кaХ ДoBеДенplx ГpaнI { чниx oбсягiв.

У гpaфi 6 дpyгoi тaблицi пi,цпyнктy 1 пyнктy 4 зaзнaчalоTЬcя змiни
(збiльr.шеньlя/ змопrшеrrrrя) зaЗнaчениХ peЗyJIЬTaTиBI { иХ пoкaзr,tикiв у paзi
пеpеДбa.чення ДoДa'гI (oвиx кошtтiв y ПЛaнoBoмy бroДжетrloMy rrоpioдi.
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У гpaфax 6 i 8 дpyгoТ тaбrtиl1i rтiдпункту 2 пiдпyнктy 4 зaзнaчarоться змiни
(збiльшeння/змeншeння) зaзF{ aЧеHlIx pезyЛЬTaTиBI Iих ПOкaзниIdB y paзi
пеpeдбa.rellllя ДoДaTI (oBиx кoп-tтiв y вiдlroвiДниx бroдх< етниx пepioдax.

B oстaннЬol\лy pядкy (УCЬoГo>  rriдггyЕIкTy 1 пyrrктy 4 тa пi.дпyнктy 2
uyнктy 4 зaзнaчaеTьcя ЗaГuшЬнa сyNIa ДoДaTкoBиx кolштiв зa вciмa 6юдх< етHиМи
ПpoГpaNlatvlи.

Ha.lальltик фiilaнсoвoгo 5lпpaв.пiння

.{ икaнсьlсoТ селишдtloi paди Tетяlta } кУPOBA
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У гpaфax 6 i 8 дpyгoi тaблицi пiдпyнкту 2 пiдлyI I кTy 4 зaзнaчaються змiни
(збiпьlшення/зменшення) з€tзнaЧениХ pеЗyЛЬTaTиBI IиХ пoкaзникiв У paзi

пеpeдбa.lення ДoДaTкoBиx кolцтiв y вiдпoвiдних бюДжетниx пepioдax.

B oстaннЬoМy pяДкy кУCЬoГo> r пiдпyI I кTy 1 пyнктy 4 тa пiдпyнктy 2
пyHкTy 4 зaзътaчarTЬсЯ зaГ€шЬнa cyМa ДoДaTкoBиx кoштiв зa всiмa бrодrкеTllиМи
ПpoГpaMaMи.

Haчaльник фiнaнсoBoгo yпpaвлiння

,{ икaнськoi селищнoi paди Tетянa } КУPOBA


