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yKPAIHA
КЕГИЧIВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ФIнАнсовиЙ вrлцш

нАк Аз

смт Кегичiвка ль 38

Про затвердження Iнструкцii
з пiдготовки бюджетних запитiв
головними розпорядниками коштiв
бюджету Кегичiвськоi селцщноi
територiальноi громади

Вiдповiдно до пункту 3 cTaTTi 75 Бюджетного кодексу Украiни, наказу
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 77 липня 2015 року N9 648 (Про
затвердження типових форм бюджетних запитiв для формування мiсцевих
бюджетiв>>., пункту 3 Положення про фiнансовий вiддiл Кегичiвськоi селищноi

ради, затвердженого рiшенням I cecii VIII скJIиканн;I КегичiвськоТ селищноi

ради вiд 01 грулня 2020 року Nч 9 наказую:

l. ЗАТВЕРДИТИ Iнструкцiю з пiдготовки бюджетних запитiв головними

розпорядниками коштiв бюджету КегичiвськоТ селищноi 1ериторiа-,rьноi
громади, що дода€ться.

2. Головним розпорядникам бюджетних коштiв забезпечити включення
гендерних аспектiв до характеристик бюджетних програм шляхом визначення
завдань бюджетноi програми та вiдповiдних результативних показникiв.

3. Заступнику начаJIьника - завiдувачу сектору планування доходiв
та видаткiв фiнансового вiддiлу Кегичiвськоi селищноi ради
(Оксана ШЕВЧЕНКО) довести цей наказ до головних розпорялникiв коштiв
бюджету Кегичiвськоi селищноi територiа.,rьноi громади.

4, Контроль за виконанням наказу з€uIишаю за собою.

&аНачальник вiддiлу олена ТАРАсоВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
накЕв фiнансового вiддiлу
Кегичiвськоi селищноi ради

04 жовтня 2021 Ns 38

Iнструкtця
з пiдготовки бюджетних запитiв головними розпорядникЕlми
коштiв бюджеry Кегичiвськоi селищноi територiальноi громади

I. Загальнi положення

1 . 1 . tИ Iнструкцiя розроблена вiдповiдно до вимог частини TpeTboi статri
75 Бюджетного кодексу Украiни i визначае механiзм розрахунку показникiв
проекту бюджету Кегичiвськоi селищноi територiальноi громади на плановий
piK (лаlri - проект бюджету) та прогнозу на наступнi за плановим два бюджетнi

роки, а також встановлюе порядки скJIаданtuI, розгляду та аналiзу бюджетних
запитiв.

|.2. Головний розпорядIrик бюджетних коштiв (далi - головний

розпорядник) органiзовуе та забезпечу€ складаншI бюджетних запитiв за
вiдповiдним гаJIузевим напрямком за участю Bcix розпорядникiв коштiв
нижчого рiвня та одержувачiв коштiв i подае його у визначенi термiни та
порядку до фiнансового вiддiлу Кегичiвськоi селищноi ради (даlri - фiнансовий
вiддiл) в паперовому та електронному виглядi за формами:

БЮДЖЕТНИIа ЗАIIИТ на 20_-2О_ роки: загальний (Форма 20_-|,
dodamoK I)

_-20_ роки: iндивiдуальний (Форма 20_-2,БЮДЖЕТНИИ ЗАПИТ на20
dоdаmок 2)

БЮДЖЕТНИИ ЗАПИТ на 20_-20__trлоки: додатковий (Форма 20_-З,
dоdаmок 3)

1.3. Форми бюджетного запиту заповнюються послiдовно: Форма-2
заповнюеться на пiдставi показникiв Форми-1 i лише пiсля заповнення
зазначених форr, у разi потреби, заповнюеться Форма-3.

1.4. Yci BapTicHi показЕики у формах наводяться у гривнях.
1.5. Разом з бюджетним запитом оловний розпорядник подае необхiдну

для здiйснення фiнансовому вiддiлу ана:liзу бюджетного запиту детЕrльну
iнформацiю за формами, якi доводяться фiнансовим вiддiлом до головного

розпорядника, а також пiдтверднi документи та матерiали.
1.6. Бюджетний запит скJIадаеться з урахуванням органiзацiйних,

фiнансових (у тому числi граничних обсягiв видаткiв та наданнJl кредитiв
загя цьного фонду бюджету на плановий бюджетний перiод (да.lli - граничнi
обсяги) та iндикативних прогнозних показникiв обсягiв видаткiв або надання
кредитiв загаIьного фонду бюджету на наступнi за плановим два бюджетнi



перiоди (далl - iндикативнi прогнознi показники)) та iнших обмежень, якi

щоро*у доводяться фiнансовим вiддiлом до головних розпорядникiв,
1.7. Граничнi обсяги та iндикативнi прогнознi показники розраховуються

на ocHoBi:
прогнозу економiчного i соцiального розвитку Украiни на плановий

бюджЁтний перiод та основних макропокatзникiв економiчного i соцiального

розвитку Украiни на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди;

основних напрямlв бюджетноi полiтики на наступний бюджетний перiод.

1.8. Розрахунок граничних обсягiв та iндикативних прогнозних показникiв

здiйснюеться з урахуванням:
прогнозних обсягiв доходiв;
розмiру прожиткового MiHiMyMy та рiвня його забезпечення;

po.ripY йiнiмальноi заробiтноi плати та посадового окладу прачiвникiв

I тарифноiо розряду Сдиноi тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати

.rрацi ,rрацiu*"кiЪ установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей бюджетноi

.6"р", iатвердженоi постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд З0 серпня 2002

ро*у ЛЪ tZЯВ <Про оплату працi працiвникiв на ocHoBi Сдиноi тарифноi сiтки

розi"лi" i коефiчiентiв з оплати працi прачiвникiв установ, закладiв

Ьрганiзацiй окремих галузей бюджетноi сфери> (далi - €дина тарифна ciTKa);

прогнозних цiн на енергоносii та тарифiв на оплату комуЕzIльних послуг;

нЬобхiдностi передбачення нових (порiвняно з поточним бюджетним

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

оптимiзацii витрат, у тому числi шляхом концентрацii

pecypciB на прiоритетних напрямах дiяльностi, скорочення непершочергових та

виключенЕя неефективних витрат тощо.
1.9. Граничний обсяг та прогнознi показники доводяться .фiнансовим

вiддiлом до головного розпорядника заг€UIьними сумами за роками, В межах

граничного обсяry можуть доводитися граничнi обсяги на oKpeMi видатки та

iншi фiнансовi обмеження.
f.lg. Гопо"rrий розпоряДник здiйснюе розподiл граничного обсяry та

прогнозних показникiв за бюджетними програмами з урахуваннJIм прiоритетiв,

визначених програмними (стратегiчними) документами економiчного i
соцiа,льного розвитку, та планiв cBoci дiяльностi на плановий та насryпнi за

плановим два бюджетнi перiоди.
1.11. Показники доходiв, фiнансування, видаткiв, повернення та надання

кредитiв за попереднiй та поточний бюджетнi перiоди мають вiдповiдати кодам

класифiкацii доходiв бюджету, класифiкацii фiнансування бюджеry за типом

боргового зобов'язання, економiчноi класифiкацii видаткiв бюджеry та

класифiкацii кредитування бюджету з урахуванням змiн, внесених до

вiдповiдноi бюджетноi класифiкацii.
1.12. З метою спiвставлення показникiв за бюджетними програмами у разi

змiн У cTpyKTlpi бюджетних програм звiтнi показники за попереднiй

бюджетний перiод та показники поточного бюджетного перiоду приводяться у
вiдповiднiсть до програмноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих

характер;
необхiдностi



бюджетiв, що формуеться у бюджетних запитах на плановий та наступн1 за

плановим два бюджетнi перiоди.
У разi якщо бюджетна програма не передбачаеться на плановий piK:

покaLзники поточного бюджетного перiоду зазначаються окремим рядком;
показЕики за бюджетною програмою попереднього бюджетного перiоду

приводяться у вiдповiднiсть до програмноi класифiкацii видаткiв та

*рaд"rу"чrrо бюджету поточного бюджетного перiоду, а у разi якщо бюджетна

програма у поточному бюджетному перiодi не передбачеЕа - зазначаються

окремим рядком.
1.1З. Для зilповненнJI форм бюлжетного запиту використов},ються:

данi рiчного звiry за попереднiй бюджетний перiод, з урахуванням
капiтальниi видаткiв (далi _ звiт за попереднiй бюджетний перiод) _ лля

зазначеннJI показникiв за попереднiй бюджетний перiод;

показники, затвердженi розписоМ бюджету на поточний бюджетний перiод

з урахуванЕям капiтальних видаткiв (з урахуванням вЕесених змiн) (далi -
pobn"a- на поточний бюджетний перiод) - для зазначення показникiв за

поточний бюджетний перiод;
показники видаткlв таlаоо надання кредитlв, розрахоr]анr вrлuuвrлнu лu

положень роздiлу II цiеi Iнструкцii, - для зазначення показникiв на плановий та
кредитlв, розрахованi вiдповiдно допоказники видаткiв таlабо

насryпнi за плановим два бюджетнi перiоди.
1.14. Головнi розпорядники забезпечують своечаснiсть, достовiрнiсть та

змiст поданих до фiнансового вiддiлу бюджетних запитiв, якi мають мiстити

всю iнформацiю, необхiдну для аналiзу показникiв проекту бюджету,

r.is. У разi якщо головний розпорядник у межах доведених фiнансовим
вiдцiлом граничного обсягу та iндикативних прогнозних показникiв пропонуе

зменшити порiвняно з поточним бюджетним перiодом видатки таlабо надання

кредитiв загаJIьного фонду бюджету за одними бюджетними програмами та

.6io"-"r" за iншими, TaKi пропозицii мають бути обlрунтованi в частинi

необхiдностi такого перерозподiлу та можливостi реалiзацii головItим

розпорядником вiдповiдних бюджетних програм у запропоЕованих обсягах.- 
r . r о. Фiнансовий вiддiл здiйснюс аналiз отриманих вiд головного

розпорядника бюджетних запитiв на предмет вiдповiдностi MeTi дiяльностi
головного розпорядника у вiдповiднiй сферi та прiоритетам, визначеним

програмними (стратегiчними) докумеЕтами економiчного i соцiального

роз""rпу, ефективностi використання бюджетних коштiв, дотриманнrI

доведених обмежень та вимог цiеi Iнструкцii.
1.17. З метою ycyHeHHlI розбiжностей з головними розпорядниками щодо

покtвникiВ проектУ бюджету фiнансовий вiддiл проводить погоджувальнi

наради з головними розпорядЕиками.
За результатами погоджувЕIльЕих нарад фiнансовим вiддiлом

у.ч.-"".е""ся iнформачiя про результати .ана_пiзу 
бюджетних запитiв та

результатИ погоджувzrльЕиХ нараД в розрlз1 головних розпорядникlв з

детапiзацiею за бюджетними прогрЕIмами та бюджетними перiодами для

узагальЕення та подання начальнику фiнансового вiддiлу.
1.18. На ocHoBi iнформацii про результати аналiзу та результати

погоджувальних нарад начаJIьник фiнансового вiддiлу вiдповiдно до норм,



передбачениХ частиноЮ п'ятоЮ cTaTTi 75 Бюджетного кодексу Украiни,
прrйru" рiшення про вкJIючення бюджетного запиту до проекту бюджету на

2022рiк.
1.19. у разi подання головним розпорядником бюджетного запиту,

складеного з пор шенням вимог цiеi Iнструкцii, фiнансовий вiддiл може

повернутИ такий бюджетний запиТ головномУ розпоряднику для приведенЕя

його у вiдповiднiсть до зазначених вимог.
i.zo. зч порушеЕшI бюджетного законодавства (включення недостовiрних

даних до бюджетних запитiв, порушення встановлених TepMiHiB подання

бюджетних запитiв або ik неподання тощо) до учасникiв бюджетного процесу

можуть застосовуватися заходи впливу вiдповiдно до cTaTTi 117 Бюджетного

кодексу УкраiЪи.

II. РозрахунОк видаткiв та наданюI кредитiв на плановий та наступнi за

плановим два бюджетнi перiоди

2.1. Головний розпорядник забезпечуе розподiл граничного обсяry та

прогнозних показникiв за бюджетними програмами та здiйснюе розрахунок
обсягiв видаткiв та надання кредитiв, дотримуючись принципiв, на яких
rру}rтуеться бюджетна система (ефективностi та результативностi,
справедливостi i неупередженостi), а також таких принципiв:

прiоритетностi, який передбачае спрямування видаткiв або надання

кредитiв за бюджетною програмою iз урахуванням цiлей та завдань, визначених

програмними (стратегiчними) документами, та ре€rльних можливостей
бюджету;

жорсткоi eKoHoMii бюджетних коштiв, який передбачае вжиття заходiв для
планомiрноi мiнiмiзацii витрат ycix видiв pecypciB з одночасним заб_езпеченням

нЕuIежного виконання завдань бюджетноi програми;
обrрунтованостi витрат <вiл першоi гривнi>, який перелбачае дета-llьнi

розрzжунки в межах коду економiчноi класифiкацiТ видаткiв або класифiкацii
кредитування з урахуванням кiлькiсних та вартiсних факторiв, що впливають на

обсяг видаткiв та надання кредитiв у плановому та наступних за плановим двох
бюджетних перiодах.

!о кiлькiсних факторiв наJIежать штатна чисельнiсть працiвникiв,
чисельнiсть iнвалiдiв, пенсiонерiв, кiлькiсть бюджетних установ, обладнання,

обсяг виробленоi продукцii (наданих послуг) тощо.

.Що вартiсних факторiв HaJIeжaTb iндекси споживчих цiн та цiн виробникiв,

цiни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмiр прожиткового MiHiMyMy та
piBeHb його забезп чення, розмiри мiнiмальноi заробiтноi плати та посадового

окладу працiвника I тарифного розряду СдиноТтарифноi сiтки тощо.
OKpeMi фактори, що впливatють на обсяг видаткiв та надання кредитiв,

щороку доводяться головним розпорядникам фiнансовим вiддiлом, решта -

визначаеться головним розпорядником самостiйно з урахуванЕям галузевих
особливостей та пiдтверджуеться вiдповiдними обфунтуваннями та

розрахунками.



2.2. Граничнi обсяги на продукти харчування,

перев'язувальнi матерiали i на оплату комунarльних послуг
медикаменти та
та енергоносiiв (у

разi ii доведення до головних розпорядникiв) не дозволя€ться зменпIувати.

2.з. Розрахунок обсягiв видаткiв та надання кредитiв здiйснюються з

урахуванням, зокрема:
нормативно-правових aKTiB, що реryлюють дlяльЕlсть головного

розпорядника у вiдповiднiй галузi (сферi дiяльностi);
зобов'язань, передбачених договорами (контрактами);

норм i нормативiв;
перiодичностi виконання окремих бюджетних програм, а також окремих

заходiв, що здiйснюються в межах бюджетних програм;

результатiв оцiнки ефективностi бюджетних програм, проведеноi з

урахуванням методичних рекомендацiй щодо здiйснення оцiнки ефективностi

бюджетних програм, встановлених Мiнфiном, та висновкiв за результатами
контрольних заходiв, проведених органами, уповноваженими на здiйснення

контролю за дотриманнrIм бюджетного законодавства;
необхiдностi зменшеннrI заборгованостi попереднiх бюджетних перiодiв та

недопущеЕня утворення заборгованостi за зобов'язаннJIми у плановому та

наступних за плановим двох бюджетних перiодах;

цiн i тарифiв поточного року на вiдповiднi товари (роботи, послуги),

закупiвлю яких передбачаеться здiйснювати у межах бюджетноi програми,

2.4. Розрахунок обсягiв видаткiв та надання кредитiв здiйснюеться за

кожною бюджетною програмою як за загшIьним, так i за спецiальним фондами

у розрiзi кодiв економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету або класифiкацii
кредитуваннrI бюджету.

обсяг видаткiв або надання крелитiв за бюджетною програмою

визначасться як сума коштiв за кодами економiчноi класифiкаltii видаткiв

бюджету або класифiкацii кредиryвання бюджеry.
2.5. обсяг надання кредитiв визначаеться на пiдставi нормативно-правових

akTiB, якими передбачено Еадання таких кредитiв, з урахуванням положень

договорiв (KoHTpaKTiB), вкJIючаючи договори про позики вlд мlжнародних

фiнансових органiзацiй, договори мiж головним розпорядником та

позичаJIьником тощо, та необхiдностi повного завершення розпочатих
позичzulьником робiт (здiйснення виплат), що передбаченi такими угодами
(договорами).

2.6. головнi розпорядники бюджетних коштiв забезпечують вкJIючення до
бюджетних запитiв показникiв за бюджетними програмами, якi забезпеч}тоть

протягом декiлькох pokiB виконання iнвестицiйних проектiв, у разi ix схвалення

або вiдбору у встаIrовленому законодавством порядку та на пiдставi

розрахункiв обсяry витрат i вигод щодо реалiзацii таких iнвестицiйних проектiв

на вiдповiднi бюджетнi перiоди.
2.7. Обсяг капiтальних видаткiв визначаеться, враховуючи запланований

обсяг робiТ згiдно З проектно-коШторисноЮ документацiею, ступiнь булiвельноi
готовностi об'ектiв, кiлькiсть нсцвного обладнання та предметiв

довгострокового користуванЕr{ та ступiнь ii фiзичного i морального зношення.

Фактори, що мокуть враховуватися при визначеннi обсяry капiтальних
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видаткiв, головним розпорядником визначаються самостiйно з урахуванням
гЕrлузевих особливостей. BapTicTb ToBapiB фобiт, послуг) мае забезпечувати

рацiональIrе та економне використання бюджетних коштiв.
2.8. За результатами розрахункiв сума видаткiв та-lабо надання кредитiв

заг€lльного фонду за yciMa бюджетними програмами на вiдповiдний бюджетний

перiод порiвнюеться iз граничним обсягом та iндикативними показниками.
У разi якщо розрахований обсяг видаткiв та"/або Еадання кредитiв

заг€шьного фонду перевищуе грани!Iний обсяг та прогнознi показники,

додатковi видатки таlабо надання кредитiв (сума перевищення) вкJIючаються у
Форму-3 за умови, що TaKi видатки нормативно-правовими актами визначенi
прiоритетними.

2.9. Обсяг видаткiв таJабо наданюI кредитiв спецiального фонду
визначаеться головним розпорядником вiдповiдно до нормативно-правових
aKTiB, якi передбачають утворення i використання спецiального фо"ду.

2. 1 0. Розрахунок надходжень спецiального фонду здiйснюеться вiдповiдно

до положень пункту 17 Порядку скJIадання, розгляду, затвердження та
основних вимог до виконання кошторисiв бюджетних установ, затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 28 лютого 2002 року ЛЪ 228.

Розрахунок надходжеЕь спецiа.лlьного фонду здiйснюеться з урахуванням
фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних перiодах.

III. Порядок заповнення Форми-1

3.1. Форма-1 призначена для наведення узагальнених показникiв

дiяльностi головного розпорядника i розподiлу граничного обсяry та
iндикативних прогнозних показникiв за бюджетними програмами.

З.2. У Формi-l зазначаються мета дiяльностi головного розпорядника
коштiв мiсцевого бюджету, цiлi державноi полiтики у вiдповiднiй сферi

дiяльностi, формування TaJ або реалiзацiю яких забезпечуе головний

розпорядник, показники результату Тх досягнення; здiйснюеться розподiл
граничних показникiв видаткiв та надання кредиту iз загального фонлу
бюджеry за бюджетними програмами та вiдповiдальними виконавцями
бюджетних програм.

Iнформацiя, що наводиться у Формi-1, мае у повнiй Mipi характеризувати

дiяльнiсть головного розпорядника, охоплювати Bci галузi (сфери дiяльностi), у
яких BiH забезпечуе реапiзацiю державноi полiтики, висвiтлювати найбiльш
суспiльно значущi результати його дiяльностi та враховувати вiдповiднi
показники дiяльностi вiдповiдальних виконавцiв, робота яких органiзову€ться
та координуеться вiдповiдним головним розпорядником.

3.3. У пунктi 1 зазначаеться найменування головного розпорядника, код
Типовоi вiдомчоi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв,
код за СДПОУ та код бюджету.

3.4. У пунктi 2 зазначаеться мета дiяльностi головного розпорядника, яка
визначае основне його призначення i роль у вiдповiднiй га.чузi та мае

формуватися з урахуванням таких критерiiв:
чiтке формулюванIlя та лаконiчне викJIадення;
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спрямованiсть на досягнеЕня певного результату;
охоплення Bcix сфер дiяльностi головного розпорядника,
3.5 У пунктi З наЪодиться перелiк цiлей державноi полiтики у вiдповiднiй

сферi дiяльностi, формування таlабо реалiзачiю яких забезпечуе головний

рi.пор"оrr"* (далi - 
-цiлi 

державноi полiтики), та зазначаються фактичнi за

попереднiй бюджетний перiод i очiкуванi у поточному, плановому та наступних

за плановим двох бюджетних перiодах показники ti досягнення,

ЩiлiдержавноiполiтикиВизначаютьсяголоВниМроЗпорядникоМдля
no*rroi .-уЪi 1.6"ри дiяльностi) вiдповiдно до прiоритетiв, визначених

,rpo.purnrr" (страiегiчними) документами економiчного i соцiального

розвитку.
I_{iлi мають вiдповiдати таким критерlям:
зв'язок з метою дiяльностi головного розпорядника;
оцiнювання за допомогою показникiв результату iх досягнення,
Кiлькiсть цiлей для кожноi галузi (сфери дiяльностi) головного

розпорядника, як правило, не повинна перевищувати трьох,- 
2in" кожноi цiлi мають бути визначенi показники результату ii досягнення

(дшri - показники результату).
показники результату - це кiлькiснi та якiснi показники, як1

характеризуЮru piu"n" досягнення головним розпорядrиком цiлей державноi

aronir"nrn, дають можливiсть найбiльш повно оцiнити дiяльнiсть головного

розпорядника та стан галузей (сфер його дiяльностi) у плановому та наступних

за плановим двох бюлжетних перiолах.
Показники результату мають:
характеризувати прогрес у досягненнi цiлей державноi полiтики у

середЕьостроковому перiодi ;- 
забезпЪчувати можливiсть вiдстеження досягнення цiлей. державноi

полiтики у линамiчi та порiвнянностi показникiв результату за роками;
перевiрятися та пiдтверджуватися офiцiйною державною статистичною,

правило, не повинна перевищувати трьох.
3.6. У пунктi 4 зазначаеться розподiл граничних показникiв видаткiв та

надання кредиту iз загального фонду бюджету за бюджетними програмами та

вiдповiдапьними виконавцями бюджетних програм:
- у графах 1-2 зазначаються код Програмноi класифiкацii та код Типовоi

npo.pur"bi класифiкацii видаткiв та цредитування мiсцевих бюджетiв;- 
- у графi 3 код функцiонмьноi класифiкацii видаткiв та кредитування

бюджету;
- у графi 4 найменування вiдповiдаJIьного виконавця та найменування

бюджетноi програми;
- у графi 5 (звiт) - KacoBi видатки або надання кредитiв загапьного фонду

вiдповiдно до звiту за попереднiй бюджетний перiол;
- у графi б (затверджено) - бюджетнi асигнування загЕLпьного фонду,

затвердженi poan""o, на поточний бюджетний перiод з урахуванням змiн;

,кого, статистичного та

державноi полiтики, як



- у графах 7-9 (проект, прогноз) - розподiл граничного обсяry та

iндикативних прогнозних показникiв;
- у графi 1б - номер цiлi державноi полiтики, зазначеноi у пунктi З Форми-

1, на досягнъння якоi спрямована реалiзацiя бюджетноi програми,

3..7 У пунктi 5 зазначаеться розполiл граничних показникiв видаткiв та

надання кредиту iз спецiального фонду бюджету за бюджетними програмами та

вiдповiдальними виконавцями бюджетних програм:

- у графах 1-2 зазначаються код Програмноi класифiкачii та код Типовоi

,rро.рй"Ьi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв;^ - у графi 3 код функцiональноi класифiкацii видаткiв та кредитування

бюджету;
- у графi 4 найменування вiдповiдального виконавця та наименуваншI

бюджетноi програми; 
сясовi вилатки або надаr го фонду- у графi 5 (звiт) - KacoBi видатки або надання кредитlв спецlшIьно]

вiдповiдно до звiту за попереднiй бюджетний перiол;

- у графi б 
-(затверджено) 

- бюджетнi асигнування спецiального фонду,

.ur""рл*a"i рЪr.r"aоnn на поточний бюджетний перiод з урахуванням змiн;

у .рuфч* 7-9 (проект, прогноз) - розподiл граничного обсяry та

iндикативних прогнозних локазникiвl
- у графi 10 - номер цiлi державноТ полiтики, зазначеноi у пунктi З Форми-

1, на досягнення якоi спрямована реалiзацiя бюджетноi програми,

IV. Порядок заповItення Форми-2

4.|. Форма-2 призначена для
обцрунтуваннями щодо показникiв,
програмою.

4,2. При заповненнi Форми-2 :

доходи та фiнансування спецiального фонду
класифiкацiею доходiв бюджету та класифiкацiею
типом боргового зобов'язання;

за класифiкацiею

кредитування бюджету: 4|20, 4220;
видатки - за кодами економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету: 2110,

2120,2270, 222о, 22зо,, 224о, 225о, 226о, 2270, 228l, 2282, 2400, 2610, 2620,

26зо, 270о, 2800, 3 1 10, з 120, з 130, з l40, 3 150, 3 160, з2l0, з220, з2з0, з240,

9000;
Еадання кредитiв з бюджету - за кодами класифiкачii кредитування

бюджету: 4110,4210.
при чьому за однiею бюджетною програмою передбачаються або тiльки

видатки з подальшою ii деталiзацiею за кодами економiчноi класифiкацii

видаткiв бюджеry, або тiльки наданЕя кредитiв з подЕIльшою ix деталiзацiею за

класифiкацiею кредитування бюджету.
+Ъ. V nyH*, ах | i 2 зазначаються вiдповiдно код вiдомчоi класифiкацii

видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв та найменування головного

наведеннlI детальноi iнформацii з

передбачених за кожною бюджетною

наводяться вlдповlдно за

фiнансування бюджету за



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

4.4. У пунктi 3 зазначаються найменування бюджетноi програми, коди
Програмноi класифiкацii i Типовоi програмноi класифiкацiТ видаткiв та
кредитуванюI мiсцевих бюджетiв, функцiональноi класифiкацii видаткiв та
кредитування бюджеry, код бюджету,

4.5. У пунктi 4 зазначаються мета, завдання та законодавчi пiдстави

реалiзацii бюджетноi програми:
- у пiдпунктi 1 пункту 4 - мета бюджетноi програми та строки ii реалiзацii;
- у пiдпунктi 2 пункту 4 - завдання бюджетноi програми.
- у пiдпунктi 3 пункту 4 - нормативно-правовi акти, якi е пiдставою для

реалiзацii бюджетноi програми.
Мета та завдання бюджетноi програми визначаються вiдповiдно до

положень спiльних наказiв MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни та гаJIузевих
MiHicTepcTB.

Iнформацiя, що Itаводиться у пунктi 4 цiеi форми, повинна узгоджуватися з
iнформацiею, наведеною у пунктi 2 Форми-1.

4.6. У пунктi 5 зазначаються yci адходження для виконаннrI бюджетноТ
програми.

У рядку <<Надходження загаJIьного фонду бюджету) у графах З,7, |l
пiдпункту l пункту 5 та у графах 3, 7 пiдпункту 2 пункту 5 автоматично
проставляються по азники, наведенi у графах 5, 6,7,8, 9 гryнкту 4 Форми-1 у
рядку вiдповiдноi бюджетноi програми.

Показники спецiального фонду зазначаються за кожним видом
надходжень:

1) власнi надходження бюджетних установ:
плата за послуги, що надаються бюджетними установами з_гiдно з ii

основЕою дiяльнiстю (код класифiкацii доходiв бюджеry 25010100);
надходженЕя бюджетних установ вiд додатковоi (господарськоi)

дiяльностi (код класифiкацii доходiв бюджету 25010200);
плата за оренду майна бюджетних установ, що здiйснюеться вiдповiдно до

Закону Украiни <Про оренду державного та комунального майна> (код
класифiкацii доходiв бюджету 2501 0300);

надходженЕя бюджетних установ вiд реалiзацii установленому порядку
майна (KpiM нерухомого майна) (код класифiкацii доходiв бюджету 25010400);

благодiйнi внески, гранти та дарунки (код класифiкацii доходiв бюджету
25020100);

надходження, що отримують бюджетнi установи вiд пiдприемств,
органiзацiй, фiзичних осiб та вiд iнших бюджетних установ для виконання
цiльових заходiв, у тому числi заходiв з вiдчуження дл , суспiльних потреб
земельних дiлянок та розмiщених на Еих iнших об'сктiв нерухомого майна, що
перебувають у приватнiй власностi фiзичних або юридичних осiб (код
класйфiкацii доходiв бюджеry 25020200).

Власнi надходження бюджетних установ визначаються головним
розпорядником за наявностi вiдповiдноi пiдстави. При заповненнi цього



пункту в частинl власних надходжень
cTaTTi 13 Бюджетного кодексу Украiни.

2) iншi надходження спецiального фонду (за видами надходжень),
визначенi рiшенням про бюджет на попереднiй та поточний бюджетнi перiоди
i якi передбачаеться отримувати у плановому та наступних за плановим двох
бюджетних перiодах;

3) повернення кредитiв до бюджету, якi вiдображаються зi знаком <->.

Загальний обсяг надходжень спецiального фонду за попереднiй
бюджетний перiод (рядок (ВСЬОГО>) розраховусться як сума ycix
вищезазначених надходжень та рiзницi мiж залишками бюджетних коштiв на
початок бюджетного перiоду (код юrасифiкацii фiнансування бюджету за
типом боргового зобов'язання 602100) та на кiнець бюджетного перiоду (код
класифiкацii фiнансування бюджеry за типом боргового зобов'язання 602200).

У графi 4 пiдпункту l пункry 5 (звiт) зазначаються надходження
спецiального фонду для виконання бюджетноi програми вiдповiдно до звiry за
попереднiй бюджетний перiод.

У графi 8 пiдпункту 1 пункту 5 (затверджено) - надходженrrя спецiального

фонлу лля виконання бюджетноi програми, затвердженнi розписом на поточний
бюджетний перiод.

У графi 12 пiдпункту 1 пункту 5 (проект) - надходженrrя спецiального

фонду для виконання бюджетноi програми на плановий бюджетний перiод.
У графах 4 та 8 пiдпункту 2 пункту 5 (прогноз) - надходженнrI

спецiального фонду лля виконання бюджетноi програми на наступнi за
плановим два бюджетнi перiоди.

У графах 5,9, |З пiдпункту 1 пункry 5 та графах 5, 9 пiдпункту 2 пункту 5
зазначаються показники надходжень спецiального фо*rду, що належать до
бюджету розвитку.

4.7. У пунктi б зазначаються видатки (пiдпункт 1 пункry 6) або надання
кредитiв (пiдпункт 2 пункту 6) на плановий бюджетний перiод та видатки
(пiдпункт 3 пункту 6) або надання кредитiв (пiдпункт 4 пункту 6) на наступнi

слiд керуватися частиною четвертою

за плановим два бюджетнi перiоди за економiчною класифiкацiею видаткiв
бюджету або класифiкацiею кредитування бюджету:

у графi 3 пiдпункry l пункту б та графi 3 пiдпункту 2 пункry б (звiт)
зазначаються KacoBi видатки або надання кредитiв загального
вiдповiдно до звiту за попереднiй бюджетний перiод;

фо"ду

у графах 4, 5 пiдпункту 1 пункту б та графах 4, 5 пiдпункту 2 пункту б
(звiт) - KacoBi видатки або надання кредитiв спецiального фонду (у т. ч.
бюджету розвитку) вiдповiдно до звiту за попереднiй бюджетний перiод;

у графi 7 пiдпункту 1 пункту б та графi 7 пiдпункту 2 пункту 6
(затверджено) - бюджетнi асигнування заг.Lпьного фонду, затвердженi
розписом на поточний бюджетний перiод;

у графах 8, 9 пiдпункту 1 пункту б та графах 8, 9 пiдпункту 2 пункту 6
(затверджено) - бюджетнi асигнуваннrI спецiального фонду (у т. ч. бюджеry
розвитку), затвердженi розписом на поточний бюджетний перiод;
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у графi 11 пiдпункту 1 пункту б таграфi 11 пiдпункту 2 пункry б (проект)
- видатки або надання кредитiв загального фонду на плановиЙ бюджетниЙ
перiод, розрахованi вiдповiдно до роздiлу II цiеi Iнструкцii;

у графах 12, 13 пiдгryнкту 1 пункту б та графах 12, 13 пiдпункry 2 пункту
6 (проект) - видатки або надання кредитiв спецiального фонду (у т. ч. бюджеry

розвитку), якi передбачаються на плановий бюджетний перiод, розрахованi
вiдповiдно до роздiлу II цiсi Iнструкцii;

у графах 3 i 7 пiдпункту З пункту б та у графах 3 i 7 пiдпункту 4 пункту 6
(прогноз) - видатки або надання кредитiв загального фонду на насryпнi за
плановим два бюджетнi перiоди, розрахованi вiдповiдно до роздiлу II цiеi
Iнструкцii;

у графах 4, 5 i 8, 9 пiдпункту 3 пункту б та у графах 4, 5 i 8, 9 пiдпункry 4
пункту б (прогноз) - видатки або надання кредитiв спецiа.ltьного фонду (у т. ч.

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

Показники у рядку (ВСЬОГО> по загальному фонду у графах З,7,11
пiдгryнкту 1 пункту б та рядку <ВСЬОГО) у графах З,7, |1 пiдпункту 2
пункту б повиннi дорiвнювати покЕlзникам у графах 5, 6, 7 пункту 4 Форми-1
для вiдповiдноi бюджетноi програми.

Показники у рядку (ВСЬОГО> по загЕLпьному фонду у графах З i 7
пiдпункту З rryнкту б тарядку (ВСЬОГО) у графах З i 7 пiдпункту 4 пункту 6
повиннi дорiвнювати показникам у графах 8 i 9 пункry 4 Форми-l для
вiдповiдноi бюджетноi програми,

Показники у рядку кВСЬОГО> по спецiальному фонду у графах 4,8, |2
пiдпункту 1 пункту б та рядку <ВСЬОГО> у графах 4,8, 72 пiдгryнкту 2
пункту б повиннi дорiвнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 5 Форми-1
для вiдповiдноi бюджетноТ програми.

Показники у рядку (ВСЬОГО) по спецiальному фонду у графах 4 i 8

пiдпункту 3 пункту б та рядку (ВСЬОГО> у графах 4 i 8 пiдпункту 4 пункту б
повиннi дорiвнювати показникам у графах 8 i 9 пункry 5 Форми-1 для
вiдповiдноi бюджетноi програми.

4.8. У пунктi 7 зазначаються напрями використання бюджетних коштiв
(видатки або надання кредитiв) за загальним та спецiальним фондами,
виконання яких забезпечуе реалiзацiю бюджетноТ програми.

У пiдпунктi 1 пункту 7 зазначаються видатки або надання кредитiв на
плановий бюджетний перiод за напряма]\{и використання бюджетних коштiв:

- у графi 3 (звiт) - KacoBi видатки або надання кредитiв загаrrьного фонду
вiдповiдно до звiту за попереднiй бюджетний перiод;

- у графах 4, 5 (звiт) - KacoBi видатки або надання кредитiв спецiального

фонду (у т. ч. бюджету розвитку) вiдповiдно до звiry за попереднiй бюджетний
перiод;

- у графi 7 (затверджено) - бюджетнi асигнування загшIьного фонду на
поточний бюджетний перiод, затвердженi розписом на поточний бюджетний
перiод;
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- у графах 8, 9 (затверджено) - бюджетнi асигнування спецiального фонду
(у т. ч. бюджеry розвитку), затвердженi розписом на поточний бюджетний
перiод;

- у графi 11 (проект) - видатки або наданrrя кредитiв загЕLпьного фонду на
плановий бюджетний перiод;

- у графах 12, 1З (проект) - видатки або надання кредитiв спецiального
фонду (у т. ч. бюджету розвитку) на плановий бюджетний перiод.

Показники у рядку (ВСЬОГО> у графах З,7, |1 пiдпункту 1 пункту 7
Форми - 2 повиннi дорiвнювати покu}зникам у графах 5, б, 7 пункry 4 Форми-1
для вiдповiдноi бюджетноi програми, показникам у рядку (ВСЬОГО> у графах
З,7, || сумарно по пiдпунктах 1 та 2 пункry б Форми-2.

Показники у рядку <ВСЬОГО> у графах 4,8, |2 пiдпункry 1 пункry 7
Форми - 2 повиннi дорiвнювати покд}никам у графах 5, 6, 7 пункту 5 Форми-1
для вiдповiдноi бюджетноi програми. Показники у рядку (ВСЬОГО> у графах
4,5; 8, 9; 12, 13 пiдпункry 1 пункту 7 Форми - 2 повиннi дорiвнювати
показникам у рядку (ВСЬОГО> у графах 4, 5; 8, 9; 12, 13 сумарно по
пiдпунктах 1 та2 пункту б Форми-2.

У пiдпунктi 2 пункry 7 - зазначаються видатки або надання кредитiв у
наступних за плановим двох бюджетних перiодах в розрiзi напрямiв
використання коштiв:

- у графах 3 i 7 (прогноз) - видатки або надання кредитiв загального фонду
на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди;

- у графах 4, 5 i 8, 9 (прогноз) - видатки або надання кредитiв
спецiального фонду (у т. ч. бюджету розвитку) на наступнi за плановим два
бюджетнi перiоди.

Показники у рядку (ВСЬОГО> у графах 3, 7 пiдпункry 2 пункту 7
Форми - 2 повиннi дорiвнювати показникам у графах 8,9 пункту 4 Форми-1
для вiдповiдноi бюджетноi програми, пок.вникам у рядку (ВСЬОГО) у графах
3, 7 сумарно по пiдгryнктах З та 4 пункту б Форми-2.

Показники у рядку (ВСЬОГО> у графах 4, 8 пiдпункту 2 пункту 7
Форми - 2 повиннi дорiвнювати показникам у графах 8, 9 пункту 5 Форми-1
для вiдповiдноi бюджетноi програми. Показники у рядку (ВСЬОГО> у графах
4,5; 8,9 пiдпункry 2 пункту 7 Форми - 2 повиннi дорiвнювати показникам у
рядку <ВСЬОГО> у графах 4, 5; 8, 9 сумарно по пiдпунктах З та 4 пункту 6
Форми-2.

4.9. Напрями використаЕня бюджетних коштiв визначаються вiдповiдно до
положень наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 2б серпня 2014 року Nэ 836
<Про деякi питання запровадженюI програмно-цiльового методу скJIадання та
виконання мiсцевих бюджетiв>, зареестрованих у MiHicTepcTBi юстицii Украiни
10 вересня 2014 року за ]ф 1 10З/25880.

При визначенi напрямiв використанюI бюджетних коштiв та розподiлi
видаткiв за кодами економiчноi класифiкацii видаткiв бюджеry необхiдно
враховувати, що економiчна класифiкацiя видаткiв бюджету впорядковуе
витрати за економiчними характеристиками операцiй, а напрями використанюI
бюджетних коштiв передбачають KoHKpeTHi дii (заходи), спрямованi на
досягнення певного результату, i можуть мiстити декiлька таких операцiй.
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Погашення кредиторськоi заборгованостi вiдображаеться як окремий
напрям використання бюджетних коштiв.

Напрями використання бюджетних коштiв за спецiальним фондом повиннi

узгоджуватися з напрямами використання бюджетних коштiв за загшIьЕим

фондом.
4.10. У пунктi 8 наводяться результативнi показники бюджетноi програми

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

Результативнi показники бюджетноi програми визначаються з

дотриманням Загальних вимог до визначення результативних показникiв
бюджетноi програми, затверджених наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд
l0 грулня 2010 року ]',iЭ 15З6, зареестрованих у MiHicTepcTBi юстицii УкраiЪи
27 rрудня 2010 року за Ns 135З/18648.

.Щля бюджетних програм, що реалiзуються протягом декiлькох poKiB,

результативнi показники бюджетноi програми не повиннi суттево змiнюватися
за cBoiM змiстом порiвняно iз результативними покЕIзниками, передбаченими
паспортом вiдповiдноi бюджетноi програми на поточний piK, за умов:
незмiнностi завдань бюджетноi програми та напрямiв використання коштiв;

узгодженостi iз цiлями державноi полiтики та показниками ix досягнення,
визначеними у Формi-1.

У графi <,Щдерело 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 бюджетних програм.

4.11. У пунктi 9 наводиться структура видаткiв на оплату працi за
попереднiй, поточний, плановий та наступнi за плановим два бюджетнi перiоди.

В останньому рядку пункту 9 додатково наводяться видатки на оплату
працi штатних одиниць за загЕIльним фондом, що BpaxoвaHi також у
спецiа_тrьному фондi.

4.12, У пунктi 10 наводиться чисельнiсть працiвникiв, зайнятих у
бюджетних установах. в розрiзi перелiку категорiй прачiвникiв 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 - кiлькiсть фактично зайнятих штатних одиниць в
попередньому бюджетному перiодi, а в поточному бюджетному перiодi -

станом на 01 липня поточного бюджетного перiоду;

у графах 11-16 - чисельнiсть працiвникiв бюджетних установ на плановий
та насryпнi за плановим два бюджетнi перiоди.

Кiлькiсть штатних одиниць та фактично зайнятих посад, якi утримуються
за рахунок видаткiв заг€Lпьного або спецiального фондiв, наводиться окремо. У
разi, якщо згiдно з чинним законодавством працiвники, що отримують основну
заробiтну плату за рахунок загаJIьного фонду, отримують додаткову заробiтну
плату зi спецiального фонду або працюють за сумiсничтвом в пiдроздiлi, що
утримуеться зi спецiального фонду, чисельнlсть таких
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проставляеться i по загальному, i по спецiальному фондах, а також додатково в

останньому рядку (штатнi одиницi за заг€UIьним фондом, що BpaxoBaHi у
спецiмьному фондЬ>, у графах 5, б, 9, 10, 12, |4 i 16-

Показники чисельностi повиннi узгоджуватися з

показниками видаткiв у пiдпунктах l i З пункry б та пунктi 9.
вiдповiдними

4,|з. У пунктi 11 наводяться регiональнi/мiсцевi програми, якi

виконувzIлися в межах бюджетноi програми у попередньому бюджетному
перiодi, викон},ються у поточЕому i будуть викоЕуватися у плановому
(пiдпункт 1 пункry 1l) та наступних за плановим двох бюджетних перiодах
(пiдпункт 2 пункту 1 1):

у графi 2 пiдпункту l пункry 11 та графi 2 пiдпункту 2 гryнкту 11

зазЕачаються назви мiсцевих програм;

у графi 3 пiдгryнкту 1 пункту 11 та графi 3 пiдпункту 2 пункту 1l - дата та
назва нормативно-правового акта, яким затверджена мiсцева програма.

Показники у рядку (ВСЬоГо> у графах 4,5,,7,8, 10, 1l пiдпункту 1

пункту 11 не мають перевищувати пок.lзники у графах з,4,7,8, 11 i 12

пiдпункry 1 пункту б або у графах З, 4, 7,, 8, 1 1 i 12 пiдпункту 2 пункту 6.

Показники у рядку (ВСЬОГО> у графах 4,5,7,8 пiдпункry 2 пункту l1 не

мають перевищувати rrоказники у графах з,4,7,8 пiдпункту З пункry б або у
графах 3, 4, 7 , 8 пiдпункry 4 пункту 6.

4.14. У пунктi 12 наводиться перелiк об'ектiв, якi виконуються в межах
бюджетноi програми за рахунок коштiв бюджеry розвитку.

У цьому пунктi вiдображаеться розподiл коштiв бюджету розвитку щодо
здiйснення заходiв на будiвництво, реконструкцiю i реставрацiю об'ектiв
виробничоi, комунiкацiйноi та соцiальноi iнфраструктури у розрiзi таких
об'ектiв. А також зar!нача€ться основна iнформацiя щодо об'екта:

- у графi 1 - найменування об'€кта вiдповiдно до проектно-цошторисноi
документацii;

- у графi 2 - строк реаrriзацii об'скта (piK початку i завершення);
- у графi 3 - загальна кошторисна BapTicTb об'екта;
- у графах 4, 6,, 8, 10, 12 - обсяг коштiв бюджету розвитку у розрiзi

кожного об'екта, якi виконутоться в межах бюджетноi програми;
- у графах 5, 7, 9, l1, 13 - piBeHb будiвельноi готовностi такого об'екта на

кiнець бюджетного перiоду (тобто готовнiсть об'скта будiвництва до введеннrI

в експлуатацiю за умови спрямування у бюджетному перiодi коштiв бюджеry

розвитку у обсязi, визначеному у бюджетному запитi).
4.15. У пунктi 1З наводиться ана.ltiз результатiв, досягнутих внаслiдок

використання коштiв загаJIьного фонду у попередньому бюджетному перiодi,
очiкуванi результати у поточному бюджетному перiодi та обlрунтування
необхiдностi передбачення видаткiв або надання кредитiв на плановий та
насryпнi за плановим два бюджетнi перiоди (iнформацii, наведеноi у пунктах
8-10).

4.16. У пунктi 14 наводиться аналiз управлiння бюджетними
зобов'язаннями у звiтному i поточному бюджетних перiодах та пропозицii
щодо приведення зобов'язань на плановий бюджетний перiод до граничЕого
обсяry видаткiв або надання кредитiв на плановий бюджетний перiод.
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У пiдпунктах l та 2 пункту 14 зазначасться кредиторська заборгованiсть

за звiтний бюджетний перiод, а також можJIива кредиторська заборгованiсть на

кiнець поточного бюджетного перiоду:

у графi 3 пiдпункту 1 пункry 14 - затверлжено р )зписом за звlтнии

бюджетний перiод з урахуванням Bcix внесених змiн до розпису;

у графi 4- пiдпункту- l пункту 14 - KacoBi видатки або надання кредитiв

вiдповiднодо звiry за попереднiй бюджетний перiод,- - 
у .рuф* S та О пiдпункту 1 пункту 14 - кредиторська заборгованiсть ва

noruron тЪ кiнець звiтного бюджет ого перiоду вiдповiдно до звiry за

попереднi й бюджетни й перiолl

i, ф"фl 7 пiдпункry l пункту 14 - змiна кредиторськоi заборгованостt

протягом попереднього бюджетного перiоду;

у графах d та 9 пiдгryнкту 1 пункry l4 - кредиторська заборгованiсть, яка у
,rо.raьaдп"ъrу бюджетному перiодi погашена за рахунок коштiв загzlJIьного та

спецiального фондiв вiдповiдно;

у графi 1б пiдпункту 1 пункту 14 - бюджетнi зобов'язання, у тому числ1

no.uпI""i (KacoBi видатки) та непогашенi (кредиторськ, заборгованiсть на

кiнець минулого бюджетного перiоду).
У графах 5, б, 10, 1l пiдпункту 2 пункту 14 наводиться сума кредиторсько1

заборго"анъстi, яку в поточному та плановому бюджетних перiодах плану€ться

погасити за рахунок коштiв загаJIьного та спецiального фондiв,
У графах i i 12.,iд.rу"кту 2 пункту 14 наводиться розрЕtхунок очiкуваних

зобов'язань за видатками (рiзниця мiж затвердженими призЕаченнями на

поточниЙ бюджетниЙ перiод (граничним обсягом на плановий бюджетний

перiод) та погашенIUIм за рахунок коштiв загzLпьного фонду),.НавеДенаУпiдпУнктах]lта2пУнктУ14iнформацiяпризначенадля

здiйснення аналiзу ефективностi управлiння головним розпорядником своiми

зобов'язаннями в попередньомУ, поточному та на плановий бюджеiний перiод

у розрiзi економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету (kacoBi видатки, стан

погашення кредиторськоi заборгованостi, тенденцiю щодо змiн заборгованостi

по заробiтнй ,rouii ,u заходи щодо приведення мережi i чисельностi у
вiдповiднiсть до передбачених асигнувань), а також розробити заходи з

приведення cBorx зобов'язань на плановий бюджетний перiод у вiдповiднiсть

дЬ обсягiв видаткiв на плановий бюджетний перiол,

Графи З, 4, 8 пiдпункту 2 пункту 14 мають вiдповiдату:
графа З пiдпункry 2 пункry 14 - графi 7 пiдпункту l пункту б (бюлжетнi

асигнування, затвердженi розписом на поточний бюджетний перiод);

Йафа а пiдпункry } ny*rKry 14 - графi б пiдпункту 1 пункry 14

(кредиторська заборгованiсть загального фонду на кiнець попереднього

Ёодru.r"Ъ.О перiодувiдпОвiдно дО звiry за попереднiй бюджетний перiод);

графа 8 пiдпункту 2 пункry 14 - графi 11пiдпункту 1 пункту б (видатки

бюджету на плановий бюджетний перiод).-у 
пiдпунктi З пункry 14 зазначаеться дебiторська заборгованiсть за

попереднiй Ьод".."""Й перiод, а також очiкувана дебiторська заборгованiсть

на кiнець поточного бюджетного перiолу:
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у графi 3 пiдпункry 3 пункту 14 - бюджетнi асигнування, затверджен1

porn"aoт,,r зч поп.р"дпiй'бюджетний перiод з урахуванням Bcix внесених змiн

до розпису;
у гр;фi 4 пiдпункry 3 пункту 14 - KacoBi видатки або надання кредитlв

вiдповiдно до звiту за попереднiй бюджетний перiод;-- 
у ъчф* s io пiдrrу"кту з пункту 14 _ дебiторська заборгованiсть на

початок та кiнець .rоrr"рЁдrruо.о бюджетного перiоду вiдповiдно до звiту за

попереднiй бюджетний перiод;

у .p"Oi 7 пiдпункту 3 пункту 14 - очiкувана дебiторська заборгованiсть на

кiнець планового бюджетного перiоду;

УГрафах8i9пiдгryнктУ3пУнктУ14-причиниВиникнеIlнядебiторськоi
забор.оuа"остi та вжитi заходи щодо iT погашення вiдповiдно,

У пiдпунктi 4 пункту 14 зазначаються KoHKpeTHi пропозицii до заходiв з

упор"д*уuu""я зобов'язань у плановому бюджетному перiодi iз визначенням

,.рЙlr.i" ix проведення та розрахунками щодо результатiв вiд влровадження

ци; заходiв, а також пояснення щодо управлiння зобов'язаннями у
попередньому та поточному бюджетних перiодах,

4.|1 .У пунктi 15 наводяться:
ocHoBHi пiдходи до розрахунку власних надходжеЕь бюджетних установ на

плановий та наступнi за плановим два бюджетнi перiоди;

ocHoBHi пiдходи до розрахунку iнших надходжень спецlаJlьного Фонду,

вкJIючаючи кошти, що залучаються для реалiзацii iнвестицiйних програм

(проектiв) та вiд повернення кредитiв до бюджету;
нормативно-Правовi актИ з посиланнЯм на KoHKpeTHi статгi (пункти),

якими надано повЕоваження на отриманнJI власних Еадходжень бюджетних

ycTalroB та iнших надходжень спецiа.llьного фонду, включаючи кошти, що

залучаються для реалrзацii iнвестицiйних програм (проектiв) та вiд повернення

кредитiв до бюджеry, та визначено напрями ix використання;

пояснення джерел утворення надходжень спецiального фонду та ocHoBHi

Еапрями ix використання;
аналiз результатiв, досягнути l внаслiдок використання коштlв

спецiального 
- 
фонду у попередньому бюджетному перiодi, та очiкуванi

результати у поточному бюджетному перiодi;

покд}ники, як1 характеРизують обсяг видаткiв або наданнJt кредитiв

спецiального фонлу на плановий та наступнi за плановим два бюджетнi

перiоди (мережа, штати, контингенти, що обслуговуються спецiальними

пiдроздiлами бюджетних установ за рахунок
порiвняно iз звiтом за попереднiй бюджетний

спецiального фонду,

власних надходжень тощо, -

перiод та планом на поточний

бюджетний перiод).
4.18. Iнформацiя, наведена у Формi-2, використову€ться для формування

паспорта бюджетноi програми вiдповiдно до положень наказу MiHicTepcTBa

фiнансiв УкраiЪи вiд 26 серпнrI 2014 року Ns 8Зб <Про деякi питання

запровадженюI програмно-цiльового методу скJIадання та виконанн,I мiсцевих

бюджетiв>, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 10 вересня

2014 року за Ns 1 103/25880.
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V. Порядок заповнення Форми-З

5.1. Форма-З призначена для представлення та обrрунтування пропозицiй

щодо додаткових поточних та капiтальних видаткiв та/або надання кредитiв на

плановий та наступнi за плановим два бюджетнi перiоди i заповнюеться лише

пiсля заповнення Форми-1 i Форми-2 у разi якщо витрати, якi розрахованi,
виходячи з прiоритетностi та обцрунтованостi потреб, перевиIцуоть граничний

обсяг та iндикативнi прогнознi покдlники.
Пропозицii головного розпорядника щодо додаткових видаткiв та наданнlI

кредитiВ розглядаютьСя фiнансовим вiддiлом в межах балансу бюджету.
пропозицii головного розпорядника 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 бюджетними
програмами.

5.2. У пунктах l i 2 зазначаються вlдповlдно код -t ипово1 вlдомчо1

класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв та наймеЕування
вiдповiдно Типовоi вlдомчо15.2. у

головного розпорядника, найменування та знак вiдповiдального виконавця

бюджетноi програми, код за еДРПОУ.
5.3. У пунктi З зазначаються найменування бюджетноi програми, коди

Програмноi класифiкацii i Типовоi програмноi класифiкацii видаткiв та

кредитуваннrI мiсцевиХ бюджетiв, функцiона;rьноi клаоифiкацii видаткiв та

кредитування бюджету, код бюджеry.
капiтальнi5.4. У пунктi 4 наводяться додатковi кошти на поточнi та капiтальнi

видатки або над ня кредитiв та iнформацiя про змiни результативних
показникiв бюджетноi програми у плановому та наступних за плановим двох
бюджетних перiодах у разi передбачення додаткових коштiв, а також можливi
наслiдки, у разi якщО додатковi кошти не булуть передбаченi, та аrrьтернативнi

заходи, яких необхiдно вжити для забезпечення виконання бюджетноi
програми.

Пiдпункти | та 2 пункту 4 заповнюються за кожною бюджетною
програмою.

У першiй таблицi пiдпункту 1 пункту 4 зазначаються додатковi видатки
або надання кредитiв на плановий бюджетний перiод (у розрiзi кодiв
економiчноi класифiкацii видаткiв бюджеry або класифiкацii кредитування
бюджеry).

У графi 7 першоi таблицi пiдпункту 1 гryнкту 4 наводяться обфунтування
необхiдностi та розрахунки додаткових видаткiв або надання кредитiв на
плановий бюджетний перiод, а також надаеться iнформацiя про вжитi
головним розпорядником заходи щодо економii бюджетних коштiв.

У графах 2, 3, 4 другоi таблицi пiдпункry 1 пункту 4 зазначаються
найменування результативItих показникiв бюджетноi програми (показникiв
затрат, продукту, ефективностi та якостi), ix одиницi вимiру та вiдповiдне

джерело iнформацii, якi мають вiдповiдати графам 2,3,4 riдпункту 1 пункry 8

Форми-2.
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Уграфi5дрУгоiтаблицiпiдпУнктУlпУнктУ4зазначаютьсяреЗУльтатиВн1
no***r"*r, якi Йредбачасться досягти у плановому бюджетному перiодi в

межах граничного обсяry.
у графi б лругоi таблицi пiдпункту 1 пункry 4 зазначаються змlни

1збiльшенЙ/зменшення) зазначениХ результативниХ показникiВ у разi

передбачення додаткових коштiв у плановому бюджетному перiодi,

У лругiй таблицi пiдпункту 1 пункту 4 також необхiдЕо за:}начити про

наслiдки, якi настають у разi, якщо додатковi кошти не булуть передбаченi у
плановому роцi, та альтернативнi заходи, яких варто вжити для забезпечення

виконання бюджетноi програми.
у першiй таблицi пiдпункry 2 пункту 4 зазначаються додатковi видатки

або надання кредитiв на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди (у розрiзi
кодiв еконойiчноi класифiкацii видаткiв бюджеry або класифiкацii

кредитування бюджету),
У графах З, 5 першоi таблицi пiдпункту 2 пункту 4 проставляються

iндикатиЪнi прогнознi показники на наступнi за плановим два бюджетнi

перiоди.
у графах 4 i б першоi таблицi пiдпункту 2 пункту 4 зазначасться сума

збiльшенrrя iндикативних прогнозних показникiв.
У графi 7 першоi таблицi пiдпункту 2 пункту 4 наводяться обцрунтування

необхiдностi та розрахунки додаткових видаткiв загаJIьного фонду на насryпнi
за плановим два бюджетнi перiоди.

У графах 2, з, 4 другоi таблицi пiдпункry 2 пункту 4 зазначаються

найменуванНя результативних показникiв бюджетноi програми (показникiв

зац)ат, продукту, ефективностi та якостi), що характериз).ють виконання

бюджетноi програми у наступних за плановим двох бюджетних перiодах, ix
одиницi вимiру та вiдповiдне джерело iнформацii, якi мають вiдповiдати

графам 2, 3, 4 пiдпункту 2 пункry 8 Форми-2.
у графах 5 i 7 другоi таблицi пiдпункту 2 пункту 4 зазначаються

результативнi показники, якi передбачаеться досягти у наступних за плановим

двох бюджетних перiодах в межах iндикативних прогнозних показникiв на

вiдповiдний бюджетний перiод.
у графах б i 8 другоi таблицi пiдпункту 2 пункту 4 зазначаються змiни

(збiльшення/зменшення) з.вначениХ результативниХ показникiв у разi
видiленнЯ додаткових видаткiв або надання кредитiв у вiдповiдних бюджетних
перiодах.

у другiй таблицi пiдпункту 2 пункту 4 також необхiдно зазначити про

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

потягом двох наступних за плановим роком бюджетних перiодiв, та

€Iльтернативнi заходи, яких варто вжити для забезпечення виконання

бюджетноi програми.
В останньому рядку (ВСЬоГо> пiдпунктiв 1 та 2 пункту 4 зазначасться

загdльна сума додаткових коштiв по вiдповiднiй бюджетнiй програмi,

&"ZНачальник фiнансового вiдцiлу
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