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3.4. При плануваннi витрат на КЕКВ 2210

<<Предмети, матерiали,

обладнання та iHBeHTap>> (код 35 <<Оплата транспортних послуг>>) розрахунок
повинен мiстити данi про склад автотранспортноТ технiки, фактичнi витрати по
його утриманню за 2018 piK, затверджений план з урахуванням змiн на 2019 piK
та розрахунок rTa 2020 piK: марки автомобiлiв, плановий пробiг на piK, кiлькiсть
лiтрiв, видатки на придбання п€uIивно-мастильних матерiалiв, технiчне
обслуговування i т.п.
3.5. Планування витрат за кодом <Медикаменти та перев'язувальнi
матерiали> (КЕКВ 2220) по галузi <<OcBiTa>> здiйснюеться згiдно Наказу МОЗ
вiд 30.08.2005року Nр4З2l496 <Перелiк лiкарсъких засобiв та виробiв медичного
llризначення у медичному кабiнетi дошкiльного навч€lльного закладу для
надання невiдкладноТ медичноТ допомоги), а також виходячи з фактичних

видаткiв за попереднiй piK, планових показникiв на поточний piK
урахуванням фiнансових можливостей сiльського бюджету.

та

з

(КЕКВ 2230) по
установах освiти здiйснюеться згiдно рiшення сесii Пiщiвськоi сiльськоi ради
<Про органiзацiю харчування та встановлення плати за харчування дiтей в
3.6. Планування витрат за кодом <Продукти харчуваннrI))

закладах освiти>> на наступний piK.

Планування витрат

за кодом

<<Продукти харчування>

(КЕКВ

2230)
здiйснюеться виходячи з фактичних видаткiв за попереднiй перiод, планових
пок€lзникiв на поточний piK та фiнансових можливостей сiльського бюджету на
2020 piK.

З.7. При плануваннi витрат на КЕКВ 2240

<<Оплата

послуг

(KpiM

комунаJIьних)>> (код 35 <<Оплата транспортних послуг>>) розрахунок мас мiстити

данi про фактичнi витрати на страхування транспортних засобiв та медичне
страхування водiiв за 2018 piK, план з урахуванням внесених змiн на2Ot9 piK та
розрахунок на 2020 - 2022 роки.

3.8. При плануваннi витрат на КЕКВ 2240 кОплата послуг

(KpiM

комунальних)> (код З7 кПоточнiй ремонт>) вказуеться найменування об'екту
(обладнання), який пiдлягас ремонту та перелiк робiт, piK останнього
капiтального ремонту та сума необхiднана2020 - 2022 роки.

З.9. При плануваннi витрат на КЕКВ 2240 <<Оплата послуг (KpiM
комунальних)> (код 38 кПослуги зв'язку>) приводятъся данi про фактичну

кiлькiсть точок звОязку в розрiзi установ, BapTicTb обслуговування у 2018-2019
роках (в тому разi послугами мiжмiського зв'язку), оплата мережi Intemet,
мобiльного зв'язку, оплата за радiоточки, поштовi видатки на 2020 - 2022
роки.

Пр"

плануваннi витрат на КЕКВ 2240 <<Оплата послуг (KpiM
комунальних)>> (код 39 <Оплата iнших послуг та iнших видаткiв>) здiйснюсться
дет€tJIьне обrрунтування i розрахунок по кожному виду витрат, виходячи з
обсягу фактичного споживання у 2018 роцi, плану з урахуванням внесених змiн
3.

10.

11

,
Розрахунки
на 2019 piK, та необхiдностi iх проведеннrI в 2о20 2022 роках,
та наявностi
базуються на вiдповiдних HopМaT"uu", фактичнiй цiнi на послуги

вiдповiдних об'ектiв.
(для прикладу: витрати на прання бiлизни повиннi базуватисъ на даних
наявнiсть бiлизни по ycTaHoBi, що використовусться для
про

фактичну

р

озр

ахунку витрат на гrридб aHH,I
3.1

1

.

ВитратИ пО

кЕкВ

м атер

ia,lriB),

2240 <<оплата послуГ (KpiM комун€}JIьних)>

rrлануюТъся згiдНо фактиЧних видаткiв пО натур€tлЪних
з помiсячним розподiлом.

показникаХ за 2019 piK

2250) на2020
з.|2.Планування за кодом <Видатки на вiдрядженнrl)) (кЕкв
pik базуютъся на фактичних видатках за 20t8 pik та ппану з урахуванням
проiзду,

внесених

змiн

'О"Ж;:;;"""

"u

2oi.g piK, кiлькостi вiдряджень, добових,

заходiв у сферi молОДiЖНОi ПОЛiТИКИ Та
',роведення
виховання здiйСнюетьсЯ вiдповiдНо до нака?-сферi
"uцiоr*""о-rrurРiотичноГо
зi змiнами, а витраТ
MiHicTepcTBa молодi i Ъrорrу УкраТни вiд 0З.OЗ .2о116 J\b 808
на органiзацiю i проведення спортивних змагань, навчЕIпъно-тренув€LJIъних
вiдгrовiдно до наказу
учасникiв
.борй, матерiалъне забезпечення
зi змiнами,
MiHicTepcTBa молодi i спорту Украlни вiд 09.02.2018 Jф бt7
витрат на

iх

-

та енергоносiiв>
3.1з. Витрати по КЕКВ 2270 <<оплата комун€tлъних послуг
за2019 piK
плануюТ"." ,riд"о фактиЧних видаткiв пО натураjIЬних пок€tзникаХ
та дiючих тарифiв.

228О кЩослiдження i розробки, видатки
gа 202а , 2022 роки 11пануються за
державного фЁгiонального) значення))
проведення
з

.l4. Витрати по кЕкВ

вiдповiдних нормативних документiв, що тrередбачаютъ
"u""rro.ri
вiдповiдних заходiв з сiльського бюджету,
при плануваннi видаткiв на проведення заходiв на 2020 piK необхiд-r
з обrрунтуванн}м
подати детальний кошторис на проведення кожного заходу
необхiдностi Тх проведення.
за вiдсутностi кошторису та обцрунтування необхiдностi проведення
вiдповiдного заходу запит не приймаеться,

н€
3.15. Витрати по КЕКВ 27зО <Iншi виплати населенню> базуютъся
на 2020 piK
пiдставi планУ з урахуванняМ внесених змiн на 2019 piK та потреби

за шкоду, заподlяну здоров'ю; видаткiв на

зубопротезування
та лiте}, я1
матерiальноi допомоги студентам i учням з числа дiтей-сирiт
Кабiнету MiHicTpil
з€шIишиЛисъ беЗ батькiвсъкого пiклування згiдно постанови
навчання
Украiни вiд 05 квiтня |gg4 року Ns 226 кПро полiпшенIIя виховання,
i дiтей
соцiального захисту та маrерiалъного забезпечення дiтей-сирiт
на одноразов,
позбавлених батъкi"сько.о пiклування) дJIя випJIати: видаткiв
батькiвського пiклування, якиI
допомогу дiтям-сиротам, та дiтям, позбавленим
poKiB гiдно з постановою КМУ вiд 25,08,200
у поточному рочi виповнилося 18

виrIлат

12

J\b 82З <Про затвердження порядку надання одноразовоi допомоги
дiтямсиротам i дiтям позбавленим батькiвського пiклування пiсля
досягнення 18BiKp>;
к€
t
лькулЯцii
BapTocTi
рiчногО
путiвки на оздоровлення за попереднiй piK.

з.16. При плануваннi витрат на

кЕкВ 2800 <<Iншi поточнi видатки)
надаються данi про фактичнi видатки за 2018 pik, план з
урахуванням внесених
змiн на 2019 piK та потреба на 2020 piK.
з.I7. При плануваннi за кодом кКапiталънi видатки) (кЕкв з000)
надаються обцрунтованi пояснення щодо необхiдностi iх проведення в 202о
роцi та наступнi за планОвим два бюджетнi перiоди .u *йrориси щодо ik
виконання.

за кодом <Придбання обладнання i предметiв
довгострокового користування)) (кЕкв 3110) базуеться на необхiдностi його
оновлення, виходячи з iснуючих норм забезпечення,
фактичноi наявностi
Розрахунок витрат

TepMiHa служби обладнання
впровадження.

!о

та цiни i

очiкувu"о.о ефекту вiд tо.о

запиту додаються док)rменти, якi пiдтверджують цiну на замовлене

обладнання (прайс, рахунок, тощо).

В

розрахункаХ витраТ за кодами <<Капiтальне будiвництво
(кЕкВ 3 120), <Капiтальний ремонт) (кЕкВ з 1з0) та
<<Реконструкцiя та реставрацiя> (кЕкВ 3140) зазначасться найменуваннrI
об'скту, який пiдлягае ремонту та перелiк робiт, pik останнього капiтального

3.18.

(придбання)>

ремонту, видiленi аварiйнi об'екти, кошториси витрат на ik проведення.
ПрИ плануваннi витрат по
з200 <Капiтальнi трансферти>
заповнюсться додатки, якi вiдповiдають напрямкам використання коштiв.

кЕкВ

3.19. Зведення показникiв спецiального фонду сiльського бюджеry
ПОДаеТЬСЯ ПО КОЖНiЙ бЮДЖеТНiй ycTaHoBi
у розрiзi кодiв ,rро.рur"оi

класифiКацii видаткiв та кредитування та економiчныi класифiкацii.
обсяг видаткiв спецiального фонду визначаеться головним
розпорядником
самостiйно вiдповiдно до нормативно-правових aKTiB, якi - передбачають
утворення i використання спецiального фо"ду. Розрахунок надходженъ
спецiального фонду здiйснюсться вiдповiдно до положень пункту 17 Порядку
складання, розгляДу,,затвеРдженнrI та основних вимог
до виконання кошторисiв
бюджетних установ, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраЙ
вiд
28 лютого 2002 року Ns 228 (iз змiнами).
розрахунок надходжень спецiального фонду на плановий та наступнi за

плановиМ два бюджетнi перiоди здiйснюсться з
урахуванням факЬичних
надходжень у попередньому та поточному бюджетних перiодах.
з.20. Бюджетнi запити складаються за
формами, затвердженими наказом
MIiHicTepcTBa фiнансiв Украiни <Про .ur".рдiення типови)L
форм бюджетних
запитiв для формування мiсцевих бюджетiв> вiд 17.07.2015
р. NЬ 648 ( зi
змiнами):
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Форма 2020_| (далi _
заг€
ш
ьний,
2о20_2о22
на
роки
запит
- Бюджетний
Форма-1) (додаток 1);
2020-2
на 20202О22 роки iндивiдуальний, Форма
заrтит
Бюджетний
(далi - Форма-2) (додаток 2);
__ ___s,_ /frлл_,л опrп_? (л,лп.
Форма2020_З (далi
додатКовий'
на2О20_2О22
запиТ
роКи
БюджетниЙ
(додаток 3).
Форма-3)
чином: Форма-2
З.2У Оо|*" бюдже"ного запиту заповнюються таким
показникiв Форми-1 i лише пiсля заповнення
заповнюеться

на

пlдстав1

Форма-3,
зазначених форм у разi потреби заповнюетъся
Bci гrоказники вiдображаються в
__. _
вiдповiднiстъ
приведенi
бути
у
повиннi
pik
минулий
за
з.22.звiтнi данi
про доходи, фiнансування, видатки,
до класифiкацii планового року: звiтнi данi
приведенi у вiдповiднiстъ до
повернення та надання кредитiв повиннi бути
бюджету, кодам
класифiкачii доходiв бюджеry, класифiкацii фiнансування
економiчноi класифiкачiТ
вiдомчоi класифiкацiТ, кода*.rро.рu*,rоi *u."фiкацii,
змiн, якЩо TaKi були
видаткiв та кJlасифiкачii кредитування з урахуванням
poKiB,
BHeceHi впродовж минулого та поточного
використовуються:
З.23.,Щля запоu"ar"" фор* бюджетцого запиту
поданого органам
- данi рiчного звiту .u rъrr.реднiй бюджетний перiод,
Украiни, з урахуванням капiтальних видаткiв
ЩержавНоi казнаЧейськоi служби
(далi - звiт)
(кошти' що переДаютьсЯ iз загальНо.Ъ бо"Ду до бюДжетУ розвитку)
бюджетний перiол;
- для зазначення показникiв за IIопереднiй бюджету отГ на поточний piK з
- показники, затвердженi ро.rr".о*
видаткiв (кошти, що IIередаютъся iз загалъного фонду
урахуваНням капiталъниХ
lrогашення кредиторськоi
до бюджету розвитку) та змiн без урахування 1rоказникiв за поточний
заборгованостi (далi - затверджено) - для з€вначення
бюджетний перiод;
поJIожень роздiлу 2 чiеi
- показники видаткlв, розрахованi вiдповiдно до
та настугtнi за плановим
IнструкцiТ, * для зазначення ъоп*""кiв на плановий
два бюджетнi uерiоди.

цривнях,

.

-

:
Поряdок заповнення Формч-1
пок€
l
зник1I
наведення
узаг€IJIънених
4.|. Форма-1 призначена дJUI
та
розподiлу граничного обсягу
дiялъностi головного розпорядника
програмами,
iндикативних прогнозних шоказникiв за бюджетними
4.2. У Формi-1 зазначаютъся меТа дiяльностi головного розпорядника
прогнозниl
здiйснюеться розподiп граничного обсягу та iндикативних
виконавцямl
показникiв за бюджетними програмами та вiдповiдалъними
4.

бюджетНих програм'
видаткiв бюджет
4.3. У пунктi 1 зазначаеться код вlдомчс li класифiкацii
отГ та наймеIrування головного розпорядника,
як
4.4.У TryHKTi 2 зжgачасr"i" мета дiялъностi головного розпорядника,
полiтики
визначае основне його призначення i ролъ у реалiзачii державноi
таки
з
вiдповiднiй галузi (сферi дiяльностi) та мас формуватися урахуванням

|4

- спрямованiстъ на досягненнrI певного результату;
- охоплення Bcix гагryзей (сфер дiяльностi) головного розпорядника.
4.5. У пунктi З зазначаються видатки заг€шьного фонду за бюджетними
програмами та вiдповiдальними виконавцями бюджетних програм:
- у графах 1-3 зазначаються код i найменування бюджетноi програми та

вiдповiдальний виконавецъ бюджетноi програми;
- у графi 5 (звiт)
KacoBi видатки загального фонду вiдповiдно до звiту
за попереднiй бюджетний перiод;
- у графi б (затверджено)
бюджетнi асигнування заг€шьного фонду,
затвердженi розписом на поточний бюджетний перiод;
- у графах 1-9 (проект, прогноз)
розподiл цраничного обсягу та
iндикативних прогнозних покЕlзникiв.

-

4.6.

У

пунктi

-

4

зазначаються видатки спецiального фонду за
бюджетними програмами та вiдповiдальними виконавцями бюджетних

програм:
- у графах 1-3 зазначаються код i найменування бюджетноi програми та
вiдповiдальний виконавець бюджетноi про|рами;

- у графi 5 (звiт)

Kacoвi видатки спецiального фонду вiдповiдно до

бюджетний

звiту за попереднiй
перiод;
- у графi б (затверджено)
бюджетнi асигнування спецiалъного фонду,
затвердженi розписом на поточний бюджетний перiод;
- у графах 7-9 (проект, прогноз)
розподiл граничного обсягу та
iндикативних прогнозних пок€tзникiв.

-

-

5. Поряdо к з апо вн

ення

Ф орм

u-2

(iH d uBidy

альн ай)

5.1. Форма-2 призначена для наведення

обrрунтуваннями щодо показникiв, передбачених

детальноТ

за

iнформацii

з

кожною бюджетною

програмою.
5.2. Форма-2 передбачае здiйсненнrl головним розпорядником розподiлу
ГРаничНих обсягiв на плановиЙ piK та скJIадання прогнозу видаткiв загального i
Спецiального фондiв бюджету на наступнi за плановим два роки в розрiзi
ТИМЧасовоi класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв, а також
обцрунтування такого розподiлу.
5.3. При заповненнi Форми-2:
- доходи та фiнансування спецiального фонду наводяться вiдповiдно за
класифiкацiею доходiв бюджету та класифiкацiею фiнансування бюджету за
тиIIом боргового зобов'язання;
повернення кредитiв до спецiального фонду
за програмною
класифiкацiею видаткiв та кредитування бюджету у розрiзi кодiв класифiкацiТ
кредитування бюджету : 4t20, 4220;
за кодами економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету:
2| |0, 2|20, 22|0, 2220, 22з0, 2240, 2250, 227 а, 228I, 2282, 2400, 2610, 2620,
26З0, 27 00, 2800, 3 1 1 0, З 120, 3 1 3 0, 3 1 40, 3 1 60, 3210, З220, З2З0, 3240, 9000;
- надання кредитiв з
кодами класифiкацii кредитування
бюджету: 4t 10, 4210.

-

-

видатк

бюджету
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або тiльки

при чьому за однiею бюджетною програмою передбачаються
класифiкацii
видаткИ з подtLJIЬшоЮ iХ деталiзацiею за кодами економiчноi
iх деталiзацiею за
бюджету аботiльки надання кредитiв з подаJIьшою

видаткiв
,
класифiкацiею кредитуванЕя бюджету,
головного
5.4. У uунктах 1-3 зазначаються вiдповiдно найменування
вiдомчоi класифiкацii видаткiв бюджету ОТГ,
розпорядника бюджету ОТГ, код
найменуванн,I
найменуваннrI вiдповiдалъЕого виконавця бюджетноi програми,

реалiзачiТ бюджетноi програми,

пунктi + цiеi
цIсr ч,\Jрlyl,уI
форми, повинна
Iнформаuiя, що наводитъся у пунктl
з iнформацiсю, наведеною у пунктi 2 Форми-1,
узгоджуватися
,
бюджетн,"
з.6. У гryнктi 5 зазначаються yci надходження дJUI виконання
ч
програми.

загалъного фонду бюджетУ' у графах З,7,_||
бюджету" у графах
пiдпункry 5.1 та рядку "Надходження iз загалъного фо"ду
наведенi у графах 5,
3,7 пiдпункту 5.2 автоматично проставляютъся показники,
шрограми.
бюджетноi прOrрами,
вiдповiдноi Оюджетно1
6,
6,7 ,8,9 пункту 3 Форми-1 у рядку вiдповtдно1
по
При цъо*у .рu"".rrп"Й обсяг видаткiв загалъного фо"ду бюджету
позинен перевищувати доведеного
14 (проект),
рядкУ "уЪьогО'i- у графi
"е бюджету О'|
ru.*""о,ф9"лч
граничного обсяry
:_1

У рядкУ ''Надходження iз

"::::":,*:::

""дЙi"

загаJIьного фонду на пjIановий piK не дозволяетъся,

зменшуе порiвняно з поточним
разi, якщо головний розпорядник
,r.р.розподiлом з метою збiльшення iнших
роком обсяги видаткiв у зв'язку ,
частинi ik реалiзацii в
видаткiв, TaKi прОrrоr"йi .rо"и""i бути^ обЦрунтованi в
якi пропонустF^q
обсягах' менших' нiж У поточноМу роцi, та по видатках,

у

збiльшити,

аналогiчно.

_

___

:

при визначеннi видаткiв загаJIъного фонду бюлжеry на IIлановии рlк
i можливi бюджетнi
кожен головний розпорядник tIовинен оцiнити необхiднi
наступних за плановим роках, очiкуваний
ресурси для Тх продовження у
ппановому роцi на обсяг вiдповiдних
резулътат i вгtлив "iд ""по"u"""Ъ"дurпi" у
видаткiв загаJIьного фонду бюджету в наступн1 lrерlоди,
ВИДОN/
показники спецiального фонду зазначаються за КОЖНИМ
надходжень:
* власнi надходження бюджетних установ:
згlдно
- IIлата за послУги, щО надаютъСя бюджетними установами
25010100);
ix основною дiяльнiстю (код класифiкацii доходiв бюджету
- надходженнrI бюджетних установ вiд додатковоТ (господарськоi
25010200);
дiяльностi (код класифiкацii доходiв бюджету

.ПлаТаЗаоренДУмайнабюДжетнихУсТаноВ(кодкласифiкацi

доходiв бюджету 250 1 0З00);

:
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- НаДХОДЖеННя бюджетних установ вiд реалiзацiТ в установленому
ПОРЯДКУ МаЙна (KpiM нерухомого майна) (*од класифiкацiI доходiв бюджету
25010400);

- бЛаГОдiйнi внески, гранти та дарунки (код класифiкацii доходiв
бюджету 25020100);
КОШТИ, Що отримують бюджетнi установи вiд пiдприсмств,
органiзацiй, фiзичних осiб та вiд iнших бюджетних установ для виконання
цiльових заходiв, у тому числi заходiв з вiдчуження для суспiльних потреб
земельних дiлянок та розмiщених на них iнших об'ектiв нер}хомого майна, що
ПеРебУВаЮТЬ
гrриватнiЙ власностi фiзичних або юридичних осiб (код
класифiкацii доходiв бюдж еry 25020200);
* iНШi
Доходи спецiального фонду попереднього i поточного бюджетних
ПеРiОДiВ Та якi передбачаеться отримувати
плановому та наступних за
плановим двох бюджетних перiодах.
ПРИ заповненнi цього пункту в частинi власних надходжень слiд
керуватись частиною четвертою cTaTTi 1З Бюджетного кодексу УкраiЪи з
урахуванням:
нормативно-правових
aKTiB, якими надано повноваження на
отримання власних надходжень бюджетних установ та iнших надходжень
спецiального фонду;
ДЖеРеЛ Утворення надходжень спецiального фонду та основних
НаПРЯМiВ
ВИкористання; аналiзу результатiв, досягнутих внаслiдок
використання коштiв спецiального фонду у попередньому бюджетному перiодi
та очiкуваних результатiв у поточному бюджетному перiодi;
ПОКаЗНикiв, якi характеризують обсяг видаткiв спецiального фонду
на плановий та наступнi за плановим два бюджетнi перiоди (мережа, штати,
КОНТИНГеНТИ, ЩО обслуговуються спецiальними пiдроздiлами бюджетних

-

У

у

-

iх

-

установ за рахунок власних надходжень тощо, порiвняно

iз

звiтом

ПОПеРеДНiЙ бюджетниЙ перiод та IIланом на поточний бюджетний перiод).

за

Загальний обсяг надходжень спецiального фо"ду за попереднiй
бюджетниЙ перiоД (рядоК "усього") розрахоВуеться як сума ycix
вищезазначених надходжень та рiзницi мiж залишками бюджетних коштiв на
початок бюджетного перiоду (код класифiкацii фiнансування бюджеry за типом
боргового зобов'язання 602100) та на кiнець бюджетного перiодУ (код
класифiкацiT фiнансування бюджету за типом боргового зобов'язання 602200).

у

графi

4

(звiт) з€вначаються надходження опецiального фо"ду

вiдповiдно до звiту за попереднiй бюджетний перiод.
у графi 8 (затверджено) , надходження спецiального фонду на llоточний
бюджетний перiод.
У графi 12 (проект) - надходження спецiального фо"ду на плановий
бюджетний перiод.
У графах 4 та 8 (прогноз) пiдпункту 5.2 надходженнrI спецiального
фонду на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди.
У графах 5,9,Iз пiдпункту 5.1 та графах 5, 9 пiдпункту 5.2
показники
бюджету розвитку вiдповiдного бюджетного перiоду.

-

т7

у

пiдпунктах 5.1 та 5.2 необхiдно обов'язково викласТИ ocHoBHi ПiДХОДИ
за
до розрахунку прогнозу власних надходжень на плановий piK та наступнi
плановим два роки, в тому числi навести пок€}зники обсягiв надання тих чи
iншиХ платниХ послуг, iншi розрахунковi пок€tзники (площа примiщень,
BapTicTb майна, що здаеться в оренду; кiлькiсть вiдвiдувань музеiв тощо) та
i використанIUI
роЪмiр плати за послуги, вiдобр€вити данi щодо формування
коштiв бюджетними установами.
Також потрiбно навести ocHoBHi покzLзники, якi характеризують обсяг
видаткiв спецiального фонду бюджету на плановий pik та прогнознi показники
на наступнi за плановим два роки (мережа, штати, контингенти, що
обслуговуються спецiальними пiдроздiлами бюджетних установ за рахунок
гrорiвняно зi звiтами за минулий pik та планом на
власних надходжень тощо
та
поточний pik); описати загальнi напрямки використання власних надходжень
iнших надходжень до спецiа-гlьного фонду у минулому та поточному роках,
5.7. у пунктi б зЕвначаються видатки (пiдпункт 6.1) або надання
кредитiв (пiдгrункт 6.2) на плановий бюджетний перiод та видатки (пiдпункт'
О.З; аОо надання кредитiв (пiдпункт 6.4) на наступнi за плановим два бюджет,
економiчноi класифiкацii видаткiв або класифiкацiсб
перiоди в

розрiзi

кредитування бюджету:

- у графi З пiдпункту б.1 та графi 3 пiдпункту 6.2 (звiт) зzвначаютьсЯ

KacoBi видатки або надацня кредитiв загалъного фонду вiдповiдно до звiту за
попереднiй бюджетний перiод;
KacoBi видатки
- у графi 4 пiдпункry 6.1 та графi 4 пiдгryнкту б.2 (звiт)
або наданнrI креДитiв- спецiальНого Фо"Ду вiдповiдно до звiту за поlтереднiй
бюджетний гrерiод;

-

-Угрфi7пiдгryнктУ6.1таграфi7пiдпУнктУ6.2(затверджено)

бюджетнi uСи."у"ання загаJIьного фонду, затвердженi розписом на поточний
бюджетний гrерiод;

- у грфi 8 пiдпункту 6.1 та графi 8 пiдпункту 6.2

(затверджено) бюджетнi u."."у"ання спецiального фонду, затвердженi розписом на поточний
бюджетний перiод;
видатRй
_
6.1 та графi 11 пiдпункту б.2 (проект)
у граФi 11 пiдпункту
або надання кредитiв загЕtльного фо"ду на ппановий бюджетний перiод,
розрахованi вiдповiдно до роздiлу 2 чiеi IнструкцiТ;
видатки
(проект)
_
у графi 12 пiдпункту 6.1 та графi 12 пiдпункту 6.2
або надання кредитiв спецiалъного фонду, якi передбачаються на плановий
бюджетНий перiоД, розрахОванi вiдповiдно до роздiпу 2 цiеi Iнструкцii;
_
- у .рuфu* з'i 7 пiдгryнкту б.з та у графах з | 7 пiдпункту 6.4 (прогноз)
видатки або надання кредитiв загального фо"ду на наступнi за плановим два
бюджетнi перiоди, porpb"oBaHi вiдповiдно до роздiлу 2 цiеi Iнструкцii;
б.4 (прогноз) у грфах + i в-пiдгrункту 6.3 та у графах 4 i 8 пiдпункту
видатки або надання кредитiв спецi€Lльного фонду на насryпн1 за плановим два
бюджетНi перiоди, po=pu*oBaHi вiдповiдно до роздiлу 2 цiсi Iнструкцii,
б,1 та рядку
Показники
р"д*У "усього" у графах З,7, |1 пiдпункту
,,усъого'' у графах 3,7,Ll пiдпУнкту 6.2 повиннi дорlвнювати пок€lзникам у
графаХ 5,6,7 пункту З Форми-1 для вiдповiдноi бюджетноi програми.

_

_

'
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Показники у рядку "УСЬОГО" у графах 3 i 7 пiдпункту 6.3 та рядку
"УСЬОГО" у .рафах 3 i 7 пiдпункту 6.4 повиннi дорiвнювати пок€tзникам у
графах 8 i 9 пункту 3 Форми-1 для вiдповiдноТ бюджетноi програми.
5.8. У пунктi 7 зазначаютьая видатки або надання кредитiв за
бюджетною програмою у розрiзi пiдпрограм (у разi ix формування у складi
бюджетноТ програми) ,а завдань, якi виконуються в межах бюджетноi
програми.

У пiдпунктi

7.1 зазначаються видатки або надання кредитiв на плановий
бюджетний перiод у розрiзi пiдпрограм та завдань:
KacoBi видатки або надання кредитiв загального
у графi 3 (звiт)
фонду вiдгrовiдно до звiту за попереднiй бюджетний перiод;
KacoBi видатки або надання кредитiв спецiального
у графi 4 (звiт)
фоrrду вiдповiдно до звiту за попереднiй бюджетний перiод;

-

-

-

вiдповiдно

-

-

у графi 5 (звiт) - KacoBi видатки за рахунок
до звiту за попереднiй звiтний перiод;

бюджету розвитку

у графi 7 (затверджено) - бюджетнi асигнування заг€Lльного фонду
на цоточний бюджетний перiод;
- у графi 8 (затверджено) - бюджетнi асигнуваннrI спецiального
фо"ду, затвердженi розписом на поточний бюджетний перiод;
- у графi 9 (затверджено) видiляються бюджетнi асигнування за
рахунок бюджету розвитку, затвердженi розписом на поточний бюджетний
гlерiод;
фонду

-

у графi 11 (проект) - видатки
на плановий бюджетний перiод;

-

у графi 12 (проект)

фонду на плановий бюджетний

-

у графi 13

або надання кредитiв загаJIьного

видатки або надання кредитiв спецi.lJIьного

перiод;

(проект)
видатки за рахунок бюджету розвитку на
плановий бюджетний перiод.
Показники у рядку "УСЬОГО" у графах З,7,|1 пiдпункту 7.1 повиннi
дорiвнювати показникам у графах 5, 6, 7 пункту 3 Форми-1 для вiдповiдноТ
бюджетноi гrрограми, показникам у рядку "Надходження iз загшtъного фонду
бюджету" у графах З,7,I1 пiдпункry 5.1 пункту 5 Форми-2, атакож показникам
у рядку "УСЬОГО" у графах З,7,|1 пiдгryнкту б.1 або рядку "УСЬОГО" у графах
З,7,|| пiдпункту 6.2 пункту б Форми-2.
У пiдпунктi 7.2 зазначаються видатки або надання кредитiв у наступних
за плановим двох бюджетних перiодах в розрiзi пiдпрограм та завдань:
у графах 3, 7 (прогноз) зазначаються видатки або надання кредитiв
загыIьного фо"ду на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди;
(прогноз)
видатки або надання кредитiв
графах 4,
спецiального фонду на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди;
видатки за рахунок бюджету розвитку на
у графах 5, 9 (прогноз)
наступнi за плановим два бюджетнi перiоди.
пiдпункту 7.2 повиннi
Показники у рядку "УСЬОГО" у графах 3,
дорiвнювати пок€Iзникам у графах 8, 9 пункту З Форми-1 для вiдповiдноi
бюджетноТ програми.

-

-

-

у

8

-

-

7
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вiдповiдно до
напрями використання бюджетних коштiв визначаються
вiд 26.08.2Ot4 року Ns 836
положень наказУ MiHicTePcr"u бi"ансiВ Украiни
методу складання та
''про деякi IIитання запровадження програмно-цiльового

мiсцевих бюджетiв", iз змiнами,
бюджетнот програми
"r*o"u"o
5.9. У пунктi 8 наводяться результативнi показники
за шлановим два бюджетнi
за попеРеднiй, поточний, на плановий та настугlнi
складi бюджетноТ
перiодИ У розрiзi гliдпрограМ iy разi iх формування у.
в *.*u* d,д*","оi програми, Перелiк
програми) та завдu"",
"*i ""по"уrоться
кожнiй сферi його
основних завданъ головного розпорядника наводиться у
попереднiй бюджетний перiод i
за
зазначаються
та
фактиънi
дiяльностi
за плановим двох
очiкуванi у поточном}, пJIановому та наступних
9"ly::;,tx
визначен1 з
головного
розпорядника,
перiодах показники резупьтату дiялъностi
на плановий та наступнi за плановим два
урахуванням планiв^його дiяльностi
бюджетнi перiоли
визначення етапlв та
завдання головного розпорядника передбачае
за допомогою найбiльш^
шляхiв досягнення мети гоповного розпорядника
мають вiдповiдати таки
ефективНих метоДiв та оптимаJIЬних рiшень. Завдання
оцiнюванIУ
критерiяМ, як зв'яЗок з меТою дiялЪностi головного розпорядника;
KoHKpeTHi та
показникiв pJ.yn"rury; чiтко сформульованi,

за допомогою
реалiстичнi.

кlлькlсн1

це
показники результату дiяльностi головного розпорядника виконання головним
та якiснi ,on*""n", "ni характеризують рiвенъ
можливiсть найбiльш повно оцiнити
розпорядником його завданъ, дають
та стан сфер його дiялъностi у плановому та
дiяльнiоть головного розпорядника

наступних

за плаЕовим двох бюджетних перiодах (далi

IIоказники

виконанн1
про|рес, t/у DтrтlлIJяъ
показники резулътату мають характеризувати
виконаннrI завданъ у динамiцi
завданъ; забезпечувати можливiсть вiдстеження
та пiдтверджуватися
та порiвнянностi показникiв результату; перевiрятися
та iншою звiтнiстю, даними
офiчiйною державною .rur".rrrrrъr, фiнансовою
.1а внутрiшнъогосподарського (управлiнськоr-\
бухгалтерсъкого, статистичного

резУльтатУ)'

облiку.

визначаютъся з
результативнi покzвники бюджетнот програми
показникir
дотриманням Зага-пьних вимог до визначення результативних

УкраТни вiд
бюджетНоi програми, затверджениХ ЕаказоМ МiнiстЪрства фiнансiв
10.12.2010 р.Jф 1536, iз змiнами,

ДлябюДжетнихПроГраМ,ЩореалiзУюТъсяпроТТГ:мо:i'i:.i:lj:'"
програми не повиннi суттево змlнюватисj
результативнi показник" бод*.тноi
показниками, передбаченимI
за cBoiM змiстом порiвняно iз резулътативними

поточний pik, за умов
паспортом вiдповiдноi бюджетноi програми на
бюджетноi програми та напрямiв використання _l:T.ti,
незмiнностi завданъ
'стратегiЧнимИ
цiлямИ та покаЗниками резулътату дlяльнос"I
yr.oo*."ocTi iЗ
головного розпорядника, визначеними у Формi-1,
графi 4 '',Щжерело iнформаriiТ" пiдпунктiв 8.1

та 8.2 зазначаютъс
та облiку, що ведутьс
найменування статистичних збiрни*i", звiтностi

у

