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змiни
до Iнструкцi.і. з пiдготовки бюджетних запитiв за програмно -

цiльовим методом головними розпорядниками
бюджетних коштiв до проекту обласного бюджету

1 . У додатках до Iнструкцi.і.:

1)  додаток 1 викласти у новiй редакцi.і., що додасться;

2) пункти 1 - 3 у додатках 2 та 3 викласти в такiй редакцi.і.:

(найменування головного
розпорядника коштiв
мiсцевого бюджету)

(найменування
вiдповiдального
виконавця)

(код
Програмно.і.
класифiкацi.і.
видаткiв та

(КОд ТИПОВО.1.
про1рамно.і.
класифiкацi.і.
видаткiв та

(КОд ТИПОВО.1. ВiдОМЧО.1.
класифiкацi.і. видаткiв
та кредитування
мiсцевого бюджету)

(КОд ТИПОВО.1. ВiдОМЧО.1.
класифiкацi.і. видаткiв
та кредитування
мiсцевого бюджету)

(код
Функцiонально.і.
класифiкацi.і.
видаткiв та

(код сдрпоу)

(код сдрпоу)

(найменування
бюджетно.і.
програми
згiдно з

(код
бюджету)



кредитування
мiсцевого
бюджету)

кредитування
мiсцевого
бюджету)

р едитув ання       Типовою
бюджету) програмною

класифiкацiсю
видаткiв та
кредитування
мiсцевого
бюджету) ».

2. Роздiл 111 Iнструкцi.і. викласти в такiй редакцi.і.:
«3.1.   Форма-1   призначена   для   наведення   узагальнених   показникiв

дiяльностi    по    головному    розпоряднику:    мета    дiяльностi    головного
розпорядника   коштiв   обласного   бюджету;   цiлi   д:рж?вно.і.   полiтики   у
вiдповiднiй  сферi  дiяльностi,  формування  та/або  реалізацію  яко.і.  забезпечу€
головний розпорядник коштiв обласного бюджету, показники .і.х досягнення. і
розподiлу   граничного   обсягу   показникiв   видаткiв   та   надання   кредитів
загального та спецiального фондiв за бюджетними про1рамами.

Iнформацiя,    що    наводиться    у    Формi-1,    мас    у    повнiР    мiрi
характеризувати  дiяльнiсть  головного  розпорядника,  охоплювати  всі  галузі
(сфери  дiяльностi),  у  яких  вiн  забезпечу€  реалiзацiю  державнр.і.  політтки,
висвiтлювати  найбiльш  суспiльно  значущi  результати  його  діяльності  та
враховувати  вiдповiднi   показники  дiяльностi  вiдповiдальних  виконавцiв,
робота   яких   органiзовусться   та   координу€ться   вiдповiдним   головним
розпорядником.     Також     мають     вiдобразити     результати     фiнансово-
господарсько.і.  дiяльностi   попереднього  та  поточного  року,   що  передус
плановому,  та  середньострокову  перспективу,  а  також  навести  детальнi
розрахунки   та   обгрунтування   до   них   щодо   потреби   у   бюджетнчх
асигнуваннях  на  наступний  рiк.  Пiд  час  заповнення  бюджетних  запитів
необхiдно   забезпечити   реальне   планування   показникiв   надходжень   до
спецiального   фонду,   враховуючи  обсяги  .і.х  фактичного  надходження  у
попереднiх роках.

3.2.  У  пунктi   1  зазначасться  найменування  головного  розпоряд.ника
коштiв  обласного  бюджету,  код  Типово.і.  вiдомчо.і.  класифiкацi.і.  видатків  та
кредитування обласного бюджету, код за СдРПОУ та код бюджету.

3.3.   У   пунктi   2   зазначаеться   мета   дiяльностi   (мiсiя)   головного
розпорядника, яка визначас основне його призначены i роль у реалiзацi.і. всiх
сво.і.х бюджетних програм вiдповiдно до затверджених  мiсцевих/регiональних
програм  розвитку  вiдповiдно.і. територi.і. та ма€  формуватись  з  урахуванням
таких критерi.і.в :

слiд    ураховувати    насамперед    визначенi    нормативними    актами
прiоритетнi напрями розвитку вiдповiдно.і. галузi/сфери;

чiтке формулювання та лаконiчне викладення;
спрямованiсть на досягнення певного результату;
охоплення всiх галузей (сфер дiяльностi) головного розпорядника, але

не мас бути роздробленостi та численностi.



3.4®  У  пунктi  3  наводиться  перелiк  цiлей  головного  розпорядника та
зазначаються   фактичнi   за   попереднiй   бюджетний   перiод   i   очiкуванi   у
поточному, плановому та наступних за плановим двох бюджетних перiодах
показники результату дiяльностi головного розпорядника.

Цiлi визначаються головним розпорядником для кожно.і. галузi (сфери
дiяльностi)   вiдповiдно   до   прiоритетiв   державно.і.   полiтики,   визначених
про1рамними документами економiчного i соцiального розвитку.

Цiлi мають вiдповiдати таким критерiям:
зв'язок з метою дiяльностi головного розпорядника;
оцiнюваны за допомогою показникiв результату дiяльностi головного

розпорядника.
для кожно.і. цiлi мають бути визначенi показники результату дiяльностi

головного розпорядника (далi - показники результату).
Показники    результату    -    це    кiлькiснi    та    якiснi    показники,    якi

характеризують  рiвень  досягнення  головним  розпорядником  цiлей,  дають
можливiсть  найбiльш  повно  оцiнити  дiяльнiсть  головного  розпорядника та
стан галузей (сфер його дiяльностi) у плановому та наступних за плановим
двох бюджетних перiодах.

Показники результату мають :
характеризувати   про1рес  у  досягненнi   цiлей  у   середньостроковому

перiодi;
забезпечувати можливiсть вiдстеження досягнення цiлей у динамiцi та

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

фiнансовою та iншою звiтнiстю,  даними  бухгалтерського,  статистичного та
внутрiшньогосподарського (управлiнського) облiку.

3.5.  У пунктi  4 зазначаються видаткiв та надання  кредитiв загального
фонду   за   бюджетними   прокрамами   та   вiдповiдальними   виконавцями
бюджетних про1рам:

у  графах  1  -  4  зазначаються  код  програмно.і.  класифiкацi.і.  видатк.iв  та
кредитування  бюджету,  код  типово.і.  програмно.і.  класифiкацi.і.  видатків  та
кредитування    бюджету,    код    функцiонально.і.    класифiкацi.і.    видаткiв    та
кредитування    бюджету    та    найменування    вiдповiдального    виконавця,
найменування    бюджетно.і.    програми    згiдно    з    типовою    програмною
класифiкацiсю видаткiв та кредитування мiсцевого бюджету;

у графi 5 (звiт) - касовi видатки або надання кредитiв загального фонду
вiдповiдно до звiту за минулий рiк, поданого державнiй казначейськiй службi;

у  графi  6  (затверджено)  -  бюджетнi  асигнування  загального. фонду,
затвердженi розписом з урахуванням змiн на поточний бюджетний період;

у  графах  7  -  9  (проект,  прогноз)  -  розподiл  граничного  обсягу  та
iндикативних прогнозних показникiв;

у  графi  10  -  номер  цiлi  державно.і.  полiтики,  зазначено.і.  у  пунктi  3
Форми-1,надосягненняяко.і.спрямованареалiзацiябюджетно.і.про1рами.



3.6. Пункт 5 мiстить iнформацiю про розподiл головним розпорядником
обсягу видаткiв та надання кредитiв спецiального фонду бюджету на плановий
рiк показникiв викрат спецiального фонду бюджету на наступнi за плановим
два бюджетнi перiоди за бюджетними про1рамами:

у  графах  1  -  4  зазначаються  код  програмно.і.  класифiкацi.і.  видаткiв  та
кредитування  бюджету,  код  типово.і.  програмно.і.  класифiкацi.і.  видаттiв  та
кредитування    бюджету,    код    функцiонально.і.    класифiкацi.і.    видатків    та
кредитування    бюджету    та    найменування    вiдповiдального    виконавця,
найменування    бюджетно.і.    прокрами    згiдно    з    типовою    програмною
класифiкацi€ю видаткiв та кредитування мiсцевого бюджету;

у    графi 5    (звiт)    зазначаються    касовi    видатки/надання    кредитiв
спецiального фонду бюджету вiдповiдно до звiту за минулий рiк, поданого
державнiй казначейськiй службi;

у графi 6 (затверджено) - асигнування спецiального фонду на пот9чний
рiк,   затвердженi   розписом   обласного   бюджету   з   урахуванням   змін   на
поточний рiк (без врахування змiн, якi вносились до спецiального фонду за
рахунок власних надходжень бюджетних установ);

у графах 7- 9 (проект, прогноз) - розподiл обсягiв витрат спецiального
фонду  на  плановий  рiк та наступнi  за  плановим  два  бюджетнi  перiоди  за
бюджетними про1рамами;

у  графi  10  -  номер  цiлi  державно.і.  полiтики,  зазначено.і.  у  пунктi  3
Форми-1, на досягнення яко.і. спрямована реалiзацiя бюджетно.і. програми.».

директор департаменту
фiнансiв икола КОПАЧЕВСЬКИй


