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Вiдповiдно до пункту 36 ст. 2 та пункту 3 ст. 75 Бюджетного кодексу
УкраТни, наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 77 липня 2015 рокУ N9648

,,ПрО затвердЖення типових форм бюджетних запитiв дпя формування
мiсцевих бюджетiв" (у редакцiТ нак€}зу МФУ вiд 30.09..2016 ]ф861) (ri
змiнами), пункту 20 частини 4 cTaTTi 42 Закону Украiни <Про мiсцеве
самоврядування в Украiнi>> з метою органiзацiТ бюджетного процесу:

1. Затвердити Iнструкцiю з пiдготовки бюджетних запитiв до проекry
сiльського бюджету на 2020 piK та пропозицiй до прогнозу сiльського бюджетУ
на202|-2022 роки згiдно з Щодатком, що додасться.

2. Гоповним розпорядникам коштiв забезпечити пiдготовку бюджетних
запитiв та подати ik до фiнаноового вiддiлу сiльсъкоТ ради у встановленi термiни.

3. Ще розпорядженнrI набирас чинностi з дня його
опублiкування.

офiцiйного

4. Iнструкцiя з пiдготовки бюджетних запитiв головними розпорядникаМи
коштiв бюджету об'еднаноi територiальноТ громади Пiщiвськоi сiльськоi ради
на 2019-2021 роки, затверджена розпорядженням вiд 17.10.2018 Jф48, вважати
такою, що втратила чиннiсть.

заJIишаю за собою.

Т.I.Бульбанюк
, -.о/а
й



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження сiльського голови
Пiщiвськоi сiльськоi рали
к30> вересня 2019 року М 54

IНСТРУКЦШ
З ПiДГОТОВки бЮджетних запитiв до проекту сiльського бюджеry ПiщiвськоТ
сiльськоi ради на 2020 piK та прогнозу бюджеry на 2021-2022 роки

I. Загальнi полоrrсення

1.1. IНСТРУкцiя з пiдготовки бюджетних запитiв до проекту сiльського
бюджету ПiщiвськоI сiльськоi ради на 2020 piK та пропозицiй до прогнозу
сiльського бюджеry на 202|-2022 роки (далi Iнструкцiя) розроблена
вiДповiдно до статей 75, п.49 роздiлу VI Бюджетного кодексу УкраiЪи та
ВИЗНаЧае ОРганiзацiЙнi, часовi, фiнансовi та iншi процедури i правила, яких
зобов'язанi дотримуватися учасники бюджетного процесу у ходi пiдготовки,
СКЛаДаННЯ i подання бюджетних запитiв до проекту сiльського бюджету
ПiщiвськоТ сiльськоi ради на 2020 piK та пропозицiй до прогнозу сiльського
бюджету на 202|-2022 роки.

|.2. ГОловний розпорядник бюджетних коштiв (даrri головний
РОЗПОРЯДНИК) органiзовуе та забезпечус складання бюджетних запитiв за
програмно*цiльовим методом i подае його у паперовому виглядi до2t жовтня
20119 року.

1.3. БЮДЖетний Запит скJIадаеться на плановий та наступнi за плановим
ДВа бЮДЖетнi гrерiоди з урахуванням органiзацiйних, фiнансових (у тому числi
граничних обсягiв видаткiв та надання кредитiв загального фонду бюджету на
ПЛаНОВИЙ бЮДжетниЙ перiод (далi - граничнi обсяги) та iндикативних
прогнозних пок€вникiв обсягiв видаткiв або надання кредитiв загального фо"ду
бюджету на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди (далi - iндикативнi
ПРОГНОЗНi ПОКазники)) та iнших обмежень, якi щороку доводяться фiнансовим
вiддiлом до головних розпорядникiв бюджетних коштiв.

1.4. РОЗРаХУнок граничного обсягу видаткiв загаJIьного фонду бюджету на
плановиЙ бюджетниЙ перiод (далi граничний обсяг) здiйснюсться з
урахуванням:

- прогнозних обсягiв доходiв бюджету;
- розмiру прожиткового MiHiMyMy та рiвня його забезпечення;
- РОЗМiРУ МiНiмальноТ заробiтноi плати та посадового окладу працiвника

I ТаРифноГо розряду единоТ тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв iз оплати
ПРаЦi ПРаЦiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих гztлузей бюджетноi
сфери, затвердженоi постановою КМУ вiд 30.08 .2002 р. JФ |298 <Про оплату
ПРацi працiвникiв на ocHoBi СдиноТ тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв iз
ОПЛаТИ ПРаЦi пРацiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих галузей
бюджетноi сферп (далi - €дина тарифна ciTKa);
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_прогноЗнихцiннаенерГоносiiтатарифiвнаоплаТУкоМУнztJIъних
послуг;

- iндексу споживчих цlн;

- необхiдностi передбачення нових першочергових видаткtв, у тому

числi тих, що маютъ перiодичний хараКТеР; 
_______:_ r, frлаr\/ .,,,л..

- необхiдностi йrимiзацii витрат головних розпорядникiв, у тому числ1

завдяки концентрацii p..yp.-i" "u прiоритетних напрямах дiялъностi,

скорочення не першочергових та виключення неефективних витрат тощо,

1.4.1 Розрахунок потреби обсягу видаткiв на 2020 piK та iндикативних

прогнозн"* r,оn *никiв обсягу ""дu,*iu 
загаJIъно_го_ 0"л:эl_:l:,::"1:1"_::iT"'

rта 2O2t -2022 рокиздiйснюеться з урахуванням таких соцiалъних стандартlв :

Розмiру мiнiмальноi заробiтноi плати :

з 1 сйя 202О року - 472з гривнi;

з 1 сiчня 2O2t року - 5 003 гривнi;

з 1сiчня 2022року -5290 грив9нъ,

Посадового окладу працiвника ! тарифного розряду единоi тарифнЫ

сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати ,rрuчi працiвникiв установ, закJIадiв та

органiзацiй onp"r"" галузей бюджетноi сфери, затвердженоi постановою

Кабiнету Мiнiсфiu Ч*рuй вiд З0 серпня 2002 року N 1298 (iз змiнами):

з i сi,пня 2О20 року *2 |02 гривнi;

з 1сiчня 2021 року -22"70 гривенъ;

з 1 сiчня 2022 року -2 445 гривенъ,

Прожиткового MiпiMyMy:

У 2О2Oроцi на одну особу в розрахунку на мiсяцъ у розмiрi:

з 1 сiчня -2027 гривень,

з 1 липня *2 |18 гривень,
з t грудня-2 189 гривень,

а для основних соцiа-lrьних i демографiчних груп населення:

дiтей BiKoM вiд б до t8 poKiB:

з 1 сiчня 2020 року -22|8 гривенъ,

з 1 липня -2318 гривень,
з 1 грулня-2 395 гривень;

працездатних осiб:
з 1 .ir"" 2OZ0 року -2L02 гривнi,

з 1 липня -2 |97 гривень,
1 грудня - Z 210 гривенъ;

осiб, якi втратили працездатнiстъ :
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з 1 сiчня 2020 року- l бЗ8 |ривенъ,
зlлипня-|712цривень,
з 1 грулня- | 769 гривень;

У 2021 роцi на одну особу в розрахунку на мiсяць у розмiрi: з 1 сiчня *
2 I89 гривень, з 1 липня -2288 |ривень, з 1 грудня*2 358 гривень, адля
основних соцiальних i демографiчних груп населення:

дiтей BiKoM вiд б до 18 poKiB: з 1 сiчня 202I року - 2395 гривень, з 1

липня -2 50З гривень, з 1 грудня -2 579 гривень;
працездатних осiб: з 1 сiчня 2021r року -2270 гривень, з 1 липня -

2 З72 гривнi, з 1 грудня - 2 445 гривень;
осiб, якi втратили працездатнiсть: з 1 сiчня 2а2| року * I769 гривень, з

1 липня - 1 849 гривень, з 1 грудня- | 905 гривень;
У 2022 роцi на одну особу в розрахунку на мiсяць у розмiрi: з 1 сiчня -

2З58 гривень, з 1 липня -2 464 гривнi, з 1 грудня-2 530 гривень, а для
основних соцiальних i демографiчних груп населення:

дiтей BiKoM вiд б до 18 poKiB: з 1 сiчня 2022 року - 2 579 |ривень, з
1 липня -2695 гривень, з 1 грудня-2 767 гривенъ;

працездатних осiб: з 1 сiчня 2022 року -2 445 гривень, з 1 липня-
2 555 |ривень, з 1 грудня-2 623 гривнi;

осiб, якi втратили працездатнiсть: з 1 сiчня 2022 року- l 905 гривень, з
1 липня - t 991 гривню, з 1 грудня-2 044 гривнi.

Т.4.2 Розрахунок прогнозу видаткiв заг€Lllьного фонду на 2020 * 2022
РОки на оплату бюджетними установами та органiзацiями комунальних послуг
Та еНеРгоносiiв здiЙснюсться згiдно фактичних видаткiв по натур€tльним
показникам та дiючих тарифiв 2019року.

|.4.з При здiйсненнi розрахунку обсягу видаткiв на 2020 piK та
iндикативних прогнозних показникiв обсяry видаткiв загаJIьного фонду
СiЛЬСького бюджету на 2021-2022 роки слiд враховувати iндекс споживчих цiн:

показники 2022
iK

Iндекс споживчих цiн (грудень до грудня 105,3
попереднього року) (вiдсоткiв

1.5. ГОЛОвний розпорядник здiйснюе розподiл граничного обсягу
видаткiв з виконанням вимоги щодо першочергового забезпечення
бЮДЖеТНиМи коштами видаткiв на оплату працi з нарахуваннями (обов'язкових
ВИПЛаТ), ОПЛату енергоносiiв, придбання продуктiв харчуваннrI, медикаментiв,
трансфертiв населенню.

РОЗПоДiл повинен забезпечувати належне виконання основних функцiй i
ЗаВДаНЬ ГоЛовного розпорядника та враховувати необхiднiстъ зменшення рiвня
ЗабОРГОваностi минулих перiодiв, а також недопущення утворення новоi
заборгованостi за зобов'язаннями у плановому бюджетному перiодi.

105,7
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1.6. Головний розпорядник забезпечують своечаснiсть та достовiрнiстъ

поданиХ бюджетН"" .u.r"riB, якi маютъ мiстити всю iнформацiю, необхiднУ для

аналiзу показникiв проекту тапрогнозу бюдж9ту отг,
I.7. Для здiй"".""" фiвансовим вiддiлом аналiзу бюлжетних запитtв,

головнi розпорядники подають разом з бюджетним запитом розрахунки у

розрiзi установ та коцiт гriдтвердних документiв, завiрених згiдно 
_:::::,1"

законодавства, в тому числi детальнi розрахунки, проекти штатних розttисlв,

й;;-; плuнi" проведення заходiв, дозвiлi"у лопументацiю щодо будiвництва,

акти про видlлення земеJIьних дiлянок для булiвн_иuтва,. iнформацiю щодо

можливостi пiдключення iнженерних меРеЖ, ТИТУПИ бУДОВ (Об'еКТiВ)' ПРОеКТНО-

коштори."у оопу*ентацiю, перълiк спецтехн_iки, обладнання та iнвентарю з

обrрунтУванняМ ix BapTocTi, проекти рiшень сiлъськоТ ради, якi можуть

вгIлинутъ на плануваннrI видаткiвна середнъостроковий перiоо, ,отl-:л___,.л

1.8.ЯкЩоголовнийроЗПоряДникпроПонУеЗМенТlТиТиПорlВНяноЗ
поточним бюджетним перiодь, 

""дurки 
загалъного фоrцу бюджету за одними

бюджетН"r" ,porpuru*" та збiльШити за iншими, TaKi пропозицii мають бути

обгрунтованi ; йr"нi необхiдностi такого перерозподiлу та можливос-'

реалiзацii головним розпорядником вiдповiднйх бюджетних програм '/
запропонованих ним обсягах,

1.9. yci BapTicHi ttоказники у формах наводяться у гривнях з округленням

до цiлоТ.

1.10. Бюджетнi запити за мiжбюджетними трансфертами з сiльсъкого

бюджету не складаються,

2. Розрахунок вudаmкiв на плановuй mа насmупнi за пллановuм dBa

бюdмсеmнi перiоdu
2.|. ГоПовниЙ розпорядниК здiйснюе розподiл граничного обсягу

видаткiв на 202О piK дотримуючисъ принципiв, на яких фунтуеться бюджетна

система (ефектиВностi та резулЬrur"u"Ъ'тi, справедливостi i неупередженостi),

РозпоДiл ГраниЧного обсягУ ПоВинен забезпечУВаТи:

н€UlежнеВиконанняосноВнихЗаВДанъГолоВноГороЗПоряД"I-
зважаючи на прiоритети, визначенi законодавчими та нормативним1

документами, програмними документами соцiалъно:._т:i:*iчного розвитч

регiону та враховуючи асигнування на проведення заходiв згiдно з програмамI

i заходiв' затверджених рiшеннями Пiщiвськоi сiльськоi ради

розпорядженнями Пirцiвського сiльсъкого голови;

оптимiзацiюВиТраТГоЛоВноГороЗпоряДникакошТlВшЛяхоI
виключення непрiоритетних та неефективних витрат, насамIIеред тих, що н

забезгtечУюТЬВиконанняосноВнихфУнкцiйiзавДанъГолоВноГ"|":i:РjllТ'"'
- неухилъне дотримання Заходiв щодо економного та рацlоналъног

використання коштiв бюджету ОТГ,
2.2. Розрахунок обсягiв видаткiв

здiйснюються з урахуванням:
нормативно-правових aKTiB, що

на 2О20 piK та 202|2022 рок

реryлюютъ дiяльнiсть головноI
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реЕLльних можливостей бюджету, необхiдностi зменшення
заборгованостi попереднiх бюджетних перiодiв та недошущеннrI утворення
заборгованостi за зобов'язаннями у плановому та наступних за плановим двох
бюджетних перiодах;

- обrрунтованостi витрат, що передбачае детальнi розрахунки в межах
кодiв економiчноi класифiкацii видаткiв або класифiкацiТ кредитування з

урахуванням кiлькiсних та вартiсних факторiв, що впливають на обсяг видаткiв
та надання кредитiв у
перiодах.

Що кiлькiсних

плановому та наступних за плановим двох бюджетних

факторiв н€Lлежать, зокрема, штатна чисельнiсть
кiлькiсть бюджетних установ, кiлькiстьшрацiвникiв, чисельнiсть учнiв,

iнвалiдiв, пенсiонерiв тощо.
До вартiсних факторiв н€lJIежать iндекси споживчих цiн та цiн

виробникiв, цiни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмiр прожиткового
MiHiMyMy та piBeHb його забезпечення, розмiри мiнiмальноi заробiтноi плати та
посадового окладу шрацiвника I тарифного розряду Сдиноi тарифноi сiтки
тощо.

2.З. Обсяг видаткiв на плановий i наступнi за плановим два бюджетнi
перiоди розраховуеться як за заг€шьним, так i за спецiальним фондами в розрiзi
кодiв про|рамноi класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв та
економiчноi класифiкацii видаткiв бюджету.

2.4. Обсяг капiтальних видаткiв визначаеться, враховуючи запланований
обсяг робiт згiдно з проектно-кошторисною документацiею, ступiнь
булiвельноi готовностi об'ектiво кiлькiсть наявного обладнання та предметiв
довгострокового користування та ступiнъ ix фiзичного i морального зношення.

Фактори, що можуть враховуватися при визначеннi обсяry капiтальних
видаткiв, головний розпорядник визначае самостiйно з урахуванням гаJIузевих
особливостей. BapTicTb ToBapiB (робiт, послуг) мас забезпечувати рацiональне
та економне використання бюджетних коштiв.

2.5. Розрахунок надходжень спецiального фо"ду здiйснюетъся згiдно з
вимогами ч. 4 ст. 13 Бюджетного кодексу Украiни та постанови КМУ кПро
затверджен}ш Порядку складаннJI, розгляду, затвердження та основних вимог
до виконання кошторисiв бюджетних установ)) вiд 28.02.2002 р. J\Ъ228.

Обсяг видаткiв спецiального фо"ду бюджету визначае головний
розпорядник самостiйно, вiдповiдно до юридичних пiдстав для утворення i
використання спецiального фонду.

При заrrовненнi бюджетних запитiв у частинi спецiального фонду на
шлановиЙ piK та на наступнi за плановим два бюджетнi перiоди необхiдно
забезпечити ре€Lльне планування показникiв надходжень до спецiального
фо"ду, враховуючи обсяги Тх фактичного надходження у минулому роцi та стан
фактичних надходжень у поточному роцi.

OKpiM цього, головний розпорядник надас lrропозицii щодо можливого
фiнансування окремих видаткiв за рахунок власних надходжень (спецiальних
коштiв, сум за дор)л{еннями, iнших спецiальних коштiв).

2.6. Видатки, якi вкJIючаються до бюджетного запиту на плановий piK,
повиннi бути обrрунтованi детальними розрахунками (наприклад, розрахунки
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видаткiв на заробiтну плату повиннi базуватисъ на фактично зайнятих ставках,

на енергоносiт - фактичного iх сшоживанн,I в натурЕ}лъних показниках за

даними tlостачалънЙкiв, дiючих тарифiв та iнше),

2.7. Граничнi обсяги на утримання апаратiв органiв державноi влади не

дозволяеться збiльшувати, а передбаченi у граничних обсягах видатки на

ПроДУкТихарЧУВання'МеДикаМенТиТаперев'язнiматерiли,наоПлаТУ
комунаJIЬних посЛуг та енергоносiТв, а також цiльовi видатки не дозволясться

зменшувати.
2.8. Головний розITорядник бюджетних коштiв при поданнi бюджетного

запиту надас:

-проекТишТаТнихроЗПисiвпокожноМУперiодУЗякоГоЗМlнЮсТЬся
розмiр мiнiма_rrъ":1:_1р:_б_iУ::л"Пur"' lангiв, iндексацii

розрахунок змiн надбавок за вислугу рокlв та r

- данi про площу, що орендуетъся;

- iншi документи, що пiдтверджують розрахунки,
2.9. що фй, бюджетн"" ,u.r"riB головний розпорядник повинен податY

пояснювальну записку, у якlи надаеться детаJIьне обrрунтування запиту в

|озрiзi .*o"o*i"Hoi ra функцiон.альноi структури видаткiв

також, у пояснювалънrй ,urr"aцi необхiдно проаналiзувати загапьн1

напряМки""пор".'аннябюДжетнихкоштiВУМинУI"УI]ij::*ноIчryрокахТа
|.rynurur" дiяльностi гоJIовного розпорядника за цi перiоди з наведенням

поясненъ щодо приведених y.ry"n u* 5-.12 пок€вникiв Форми-2,у тому числi

проаналiзувати змiну чисельностi працЮючих, 
YrTTd T,лll'*io тдя rrттпят,

необхiдно навести iнформuцiю щодо використання коштiв на оплату

прачi та аналiз змiн мережi i контингенту. При uъому, слiд пояснити структуру

видаткiв на о11лаТу працi ,u 
""..nbHicTb "рччi"""кiв 

(гryнкт 9, 10 Форми-2), Це

буле важливим арryментом при аналiзi витрат на заробiтну ппату, Дасть

можливiстъ зробити висновок про приведення у вiдповiднiстъ до визначених

асигнувань штатноi чиселъностi працiвникjв, а також про заходи головнг-о

розпоряДника ,,О впорядкУваннЮ *inuno.ri працююЧих на наступнi роки| i

вкJIючити до проепry dод*ету на плановий piK вiдповiднi показники,

Також, потрiбно обцрунтувати необхiднiсть проведення видаткiв

заг€LJIьного фондУ "ъ 
,rпu"овиЙ piK опираючись на обсяг доведених асигнувань

та на гriдставi резупътативних показникlв,

обов'язкоЪо необхiдно викласти ocHoBHi пiдходи до розрахунку власних

надходжень на плановий piK та настугrнi за плановим два бюджетнi перiоди, у

.tо*у числi навести показники обсягiв надання тих чи iнших платних послуг,

iншi розРахунковi пок€lзники (площа примiщенъ, BapTicTb майна, що здаеться I

оренду' кiлькiсть вiдвiдуванъtтощо) ть розмiр плати за послуги, вiдобразит?

йi йодо формування i викориотання коштiв бюджетними установами,

OKpiM u"o.o, .опоur"й розпорядник, який плануе вjl]раТи на проведенн,

культурно-мистецъких, просвiтницъких та iнших заходiв (концерти, свята

акцiт, форуми, огляди, фестивалi, виставки, семiнари, конференцii, круглi столи

соцiалънi дослiдження, спортивнi заходи тощо), а також видатки на наданн]
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фiнансовоi пiдтримки пiдприсмствам, громадським органiзацiям, р€вом iз
бюджетним запитом подають проекти планiв заходiв у цiлому та в розрiзi
кожного заходу, проекти планiв використаннrI бюджетних коштiв iз
неОбхiдними розрахунками та обЦрунтуваннями, а також фiнансовий звiт за
ПоПереднi два роки, фiнансовиЙ план на поточниЙ piK, довiдку про вiдсутнiсть
заборгованостi.

Наведенi головним розпорядником обгрунтування будуть використанi
при пiдготовцi проекту бюджету на плановий piK.

3. Поряdок ct<lladaшHя бюduсеmноzо запumу

З.1. При плануваннi видаткiв по закладах освiти за кодом r<Оплата праui>
(КЕКВ 2110) та <<Нарахування на оплату працi> (КЕКВ 2120) розрахунок
необхiдно здiйснити на ocHoBi абзацiв п'ятого - сьомого частини першоi cTaTTi
57 та частини 4 cTaTTi 61 Закону УкраТни <Про ocBiTy>>; постанов Кабiнету
VIiHicTpiB УкраiЪи: вiд 30 серпня 2002 року Jф |298 кПро оплату працi
працiвникiв на ocHoBi единоi тарифноi сiтки розрядiв i коефiцiентiв з оплати
працi працiвникiв установ, закладiв та органiзацiй окремих г€tлузей бюджетноi
сфери> (iз змiнами); вiд 11 сiчня 2018 року М 22 <Про пiдвищення оплати працi
шедагогiчних працiвникiв>>, вiд 2З сiчня 2019 року J\b 36 <Про пiдвищення
посадових окладiв науково-педагогiчних працiвникiв>>, вtд2З березня 2011 року
J\Ъ З7З <Про встановлення надбавки педагогiчним працiвникам закладiв
дошкiльноТ, позашкiльноТ, заг€шIъноi середньоi, професiйноi (професiйно-
ТехнiчноТ), вищоi освiти, iнших установ i закладiв нез€tлежно вiд ix
пiдпорядкування)> (iз змiнами та доповненнями) дJuI встановJIення надбавки в

|РаниЧному розмiрi 30 вiдсоткiв посадового окладу (ставки заробiтноi плати),
€LIIе Не МеНше 5 вiдсоткiв, педагогiчним працiвникам закладiв дошкiльноi,
ПОЗашкiльноi, загальноi середньоТ, iнших установ i закладiв незалежно вiд iх
пiдпорядкування; наказу MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи вiд 26 вересня
2005 РОкУ J\Ъ 557 <Про впорядкування умов оплати працi та затвердження схем
ТаРИфних розрядiв працiвникiв навчальних закладiв, установ освiти та наукових
Установ), зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни 03 жовтня 2005 року
За J\Ъ 1130/11410; Iнструкцii гrро порядок обчислення заробiтноi плати
ПРаЦiвникiв освiти, затвердженоi наказом MiHicTepcTBa освiти Украiни вiд 15
квiтня 1993 року J\b 102, зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 27
TpaBHrI 1993 року за JYч 56.

При плануваннi видаткiв на заробiтну плату (КЕКВ 2110) по закJIадах
КУлЬТУри розрахунок необхiдно здiйснити на ocHoBi постанов Кабiнету
MiHicTpiB Украiни вiд |4 липня 200б року J\b 980 <Про порядок виплати
ДОПлаТи За вислугу poKiB, грошовоi винагороди за сумлiнну працю та зразкове
ВИКОнанНrI трудових обов'язкiв, надання матерiальноi допомоги для вирiшення
СОЦiально-побутових питань професiйним творчим працiвникам TeaTpiB
ДерЖавноi та комунальноi форми власностi>; вiд 22 сiчня 2005 року Jф 82 <Про
Реалiзацiю окремих положень частини другоТ cTaTTi 28 Закону Украiни <Про
музеi та музейну справр (iз змiнами); вiд 22 сiчня 2005 року J\b 84 <Про
ЗаТВерДЖеНня Порядку виплати доплати за вислугу poKiB працiвникам
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державних i комунальних бiблiотек> (iз змiнами); вiд 30 вересня 2009 року

J\b 1073 <про пiдвищення заробiтноi плати працiвни*lчлбiблiотео; наказiв

MiHicTep"r"u *уп*ури i туризму УкраТн" :rо 18 жовтн я 2005 року Ns 745 <Про

впорядкУваннЯ умоВ оплатИ працi працiвникiВ кулътурИ на ocHoBi единоТ

"up"6roT 
сiтки>>, заресстро"urrоiо в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 27 жовтня

2005 року за Ns tzBstttjos; вiд 14 лютого jott року Jф 2 -пр" _::]::l_зтt
npuui""rni" закладiв культури, яким надано статус академlчних),

заресстрованого В MiHicTepcTBi юстицii Украiни 01 березня 20tt року за

JYs 248118986.
При плануваннi видаткiв на заробiтну плату (КЕКв 2110) по установам

соцiального .u_"".ry та соцiального забезпечення розрахунок необхiдно

здiйснити на ocHoBi постанов Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 29 вересня 2010

рокУ Ns 875 <ПрО встановЛеннЯ надбавкИ окремим працiвникам установ

соцiальногО захиатУ населення>>, накЕ}зу MiHiciepcTBa гrрlчi та соцiальноi

полiтики Украiни, MiHicTePcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 05 жовтня 2005

року J\b 30s/519 <Про впорядкування умов оплати прачi працiвникiв закладiв

охорони здоров'я та установ соцiалъного захисту населення>, зареестрованого

MiHicTepcTBi юстицii Укр аiни |7 жовтня 2005 рокУ за Ns |209l|1489; наказ}

MiHicTepcTBa соцiаrrъноТ^полiтики Украiни вiд 18 травня 2015 Ns 526 <Про

умовИ оплатИ працi працiвнИкiв закладiв соцiалъногО захисту дiтей, закладiв

соцiального об.rrу.о"у"ч""" i центрiв соцiа,гrьних служб для ciM'T, дiтей та

молодi>>, .uр"..rръ"йrо в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 25 травня 2015 року

за Ns 597 D7а42 (iз змiнами).
видатки на оплату прачi працiвникам органiв мiсцевоlо самоврядування

повиннi бутИ розрахоВЬrri Ъiдrrо"iдrо до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

вiд 09 березня 20-06 року }ф 2б8 <про уI1орядкування структури та умов оплати

працi працiвникiв агrарату органiв u"*о"uu,оi влади, органiв прокуратури, судiв

та iнших органiв> (iз змiнашrи та доповненнями); нак€ву MiHicTepcTBa працi

УкраiнИ вiд 02 *о"rо 199б року Nq 77 (Про умови оlrлати працi робiтникiв,

зайнятиХ обслугову"u"""' органiв 
-виконавчоI влади, мiсцевого

самоврядування та iх виконавчr* oprurriB, органiв прокуратури, судiв та iншr.-*,

органiв> (iз змiнами).

З.2. При ппануваннi витрат на КЕКВ 221rО <<Предмети, матерiали,

обладнання та iн"еятар> (*од 31 <<Предмети, матерiали, обладнання та

iHBeHTap>) враховуетьсяi" фuпrr""ч "u"""icTb 
в установах по роках придбання

,u проr,Ъзицii щодЪ o"oun."o ik складу з обrрунтуванням цiни,

3.З. ГLпанування витрат на КЕКВ 22]10 <Предмети, матерiали, обладнання

та iHBeHTap> (код 34 <Придбання м'якого iнвентарю та обмундирування) по

установах^ освiти здiйснюетъся згiдно наказу MiHicTepcTBa освiти i науки

УкраiнИ вiд L7 листопада 2003 року Ns 763 <Про затвердження норм

матерiалъного та нормативiв фiнан"о"о.о забезпечення дiтей-сирiт та дiтей,

позбавлених батькiвського пiклування, а також вихованцiв шкiл-iнтернатiв>>,

зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни |2 сiчня 2004 року за

}ф 2718б2б, з урахуванням придбаного м'якого iнвентарю у 2019 роцi,


