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№ 77_

Зареєстровано
в Головному територіальному
управлінні юстиції
у Запорізькій області
29 жовтня 2019 року за № 78/2122

Про внесення змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
головними розпорядниками коштів районного бюджету, яка
затверджена наказом управління фінансів Михайлівської районної
державної адміністрації Запорізької області від 05 лютого 2019 року №
10
Керуючись статтею 75 Бюджетного кодексу України, наказом
Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про
затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих
бюджетів», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 серпня
2015 року за № 957/27402, з метою організації бюджетного процесу,
НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до Інструкції з підготовки бюджетних запитів
головними розпорядниками коштів районного бюджету, затвердженої
наказом

управління

фінансів

Михайлівської

районної

державної

адміністрації Запорізької області від 05 лютого 2019 року № 10,
зареєстрованим в Головному територіальному управлінні юстиції у
Запорізькій області 18 лютого 2019 року за № 10/2054 (далі - Інструкція),
такі зміни:
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1) у тексті Інструкції слова «управління фінансів» в усіх відмінках
замінити словами «відділ фінансів» у відповідних відмінках;
2) пункт 3.5 розділу ІII Інструкції викласти в новій редакції :
«3.5. У пункті 3 зазначаються цілі державної політики у відповідній
сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний
розпорядник коштів районного бюджету і показники їх досягнення.»;
3) пункт 3.6 розділу III Інструкції викласти в новій редакції:
«3.6. Пункти 4 та 5 Форми-1 містять інформацію про розподіл
головним розпорядником граничного обсягу видатків/надання кредитів
загального та спеціального фондів районного бюджету за бюджетними
програмами на плановий бюджетний період та наступні за плановим два
бюджетні періоди:
у графах 1-2 зазначаються код програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету та код типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету;
у графі 3 зазначається код функціональної класифікації видатків та
кредитування бюджету відповідно до наказу Міністерства фінансів
України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію»;
у графі 4 зазначається найменування відповідального виконавця та
найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету;
у графі 5 (звіт) – касові видатки загального (спеціального) фонду
відповідно до звіту за попередній бюджетний період;
у графі 6 (затверджено) – бюджетні асигнування загального
(спеціального) фонду, затверджені розписом на поточний бюджетний
період;
у графах 7-9 (проект, прогноз) – розподіл граничного обсягу на
плановий бюджетний період та індикативних прогнозних показників на
наступні за плановим два бюджетні періоди;
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у графі 10 зазначається номер цілі державної політики, який
відповідає конкретній бюджетній програмі»;
4) другий абзац пункту 4.5 розділу ІV Інструкції викласти в новій
редакції:
«Показники рядка «Надходження із загального фонду бюджету» у
графах 3, 7, 11 підпункту 1 пункту 5 та графах 3, 7 підпункту 2 пункту 5
повинні співпадати з показниками, наведеними у пункті 4 Форми - 1 у
рядку відповідної бюджетної програми у графах 5, 6, 7, 8, 9.»;
5) викласти в новій редакції додатки 1-3 до Інструкції, що додаються.
2. Наказ набирає чинності через 10 днів після його державної
реєстрації, але не раніше дня його офіційного опублікування.
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Начальник

С. ДЕГЕРМЕНЖІ

