




з
бюджету та кодами класифікації фінансування бюджету за типом 
боргового зобов'язання) в розрізі доходів (за кодами класифікації доходів 
бюджету), фінансування (за кодами класифікації фінансування бюджету за 
типом боргового зобов'язання), повернення кредитів до спеціального фонду (за 
кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету і кодами 
класифікації кредитування бюджету). Розпис складається без помісячного 
розподілу власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків.

1.6. Розпис складається відповідно до бюджетних призначень, 
установлених у рішенні сесії обласної Ради про обласний бюджет на 
відповідний рік, та затверджується директором Департаменту фінансів 
облдержадміністрації в місячний термін з дня прийняття цього рішення.

До затвердження розпису затверджується тимчасовий розпис на 
відповідний період.

Тимчасовий розпис на відповідний період складається відповідно до 
вимог розділу II цього Порядку з обмеженнями, встановленими Бюджетним 
кодексом України.

1.7. Кошториси не складаються за бюджетними програмами, призначення 
за якими встановлюються рішенням обласної Ради про обласний бюджет на 
резервний фонд, обслуговування внутрішнього боргу, повернення бюджетних 
позичок та міжбюджетних трансфертах.

Розпорядники бюджетних коштів (далі - розпорядники) повинні 
затвердити у кошторисах обсяг коштів для проведення розрахунків за 
електричну і теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ, 
інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв'язку, які споживаються 
бюджетними установами, у повному обсязі в розрахунку на рік з урахуванням 
коштів загального та спеціального фондів відповідно до вимог статті 51 
Бюджетного кодексу України, закону про Державний бюджет України. До 
кошторисів додаються детальні розрахунки за КЕКВК 2270 "Оплата 
комунальних послуг та енергоносіїв" на підставі затверджених в установленому 
порядку лімітів.

II. Складання розпису

2.1. Складання розпису починається зі складання розпису доходів, 
розпису фінансування та розпису повернення кредитів до обласного бюджету.

2.2. Розпис доходів складається відділом доходів та економічного аналізу 
за участю інших управлінь і відділів Департаменту фінансів 
облдержадміністрації та головних розпорядників.

2.3. Розпис фінансування складається бюджетним управлінням 
Департаменту фінансів облдержадміністрації з урахуванням необхідності 
забезпечення потреб покриття помісячних касових розривів загального фонду 
обласного бюджету.



2.4. Розпис повернення кредитів до обласного бюджету складається 
відповідним галузевим відділом Департаменту фінансів облдержадміністрації.

Для складання розпису обласного бюджету головні розпорядники 
бюджетних коштів в установленому порядку подають Департаменту фінансів 
облдержадміністрації (далі - Департамент фінансів) зведені проекти 
кошторисів та зведені проекти помісячних планів асигнувань.

Головний розпорядник коштів несе відповідальність за зведення 
показників, своєчасність подання та достовірність інформації.

2.5. На основі складених розписів доходів, фінансування та повернення 
кредитів до обласного бюджету бюджетне управління розраховує граничні 
помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів із загального фонду обласного 
бюджету та подає їх структурним підрозділам Департаменту фінансів.

Керуючись граничними обсягами структурні підрозділи Департаменту 
визначають головним розпорядникам помісячні обсяги асигнувань загального 
фонду в розрізі програмної класифікації видатків місцевих бюджетів або в 
цілому головному розпоряднику за тими бюджетними програмами, які 
належать до компетенції відповідного структурного підрозділу, та доводить 
лімітні довідки про бюджетні асигнування та кредитування за формою згідно з 
додатком 16 до Порядку (далі - лімітна довідка) кожному головному 
розпоряднику. При необхідності структурні підрозділи Департаменту фінансів 
надають головним розпорядникам коштів додаткові матеріали разом з 
необхідними роз’ясненнями.

Головні розпорядники за участю розпорядників нижчого рівня згідно з 
отриманими лімітними довідками уточнюють проекти кошторисів, складають 
проекти планів асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) 
загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального фонду 
бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних 
надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а для вищих 
навчальних закладів - планів використання бюджетних коштів та помісячних 
планів використання бюджетних коштів та подають відповідним структурним 
підрозділам Департаменту фінансів зведені проекти цих документів для 
перевірки їх відповідності показникам лімітних довідок та з метою дотримання 
структури видатків, що забезпечує мінімально необхідний рівень 
функціонування головного розпорядника коштів, перевіряють показники на 
відповідність бюджетному запиту. Структурні підрозділи Департаменту 
фінансів відстежують підготовку головними розпорядниками матеріалів до 
розпису, забезпечують своєчасне подання головними розпорядниками цих 
матеріалів Департаменту фінансів, аналізують зазначені матеріали, вносять при 
необхідності до них корективи і подають бюджетному управлінню свої 
пропозиції щодо включення їх до розпису.

Бюджетне управління зводить отримані від структурних підрозділів 
матеріали, вносить при необхідності корективи і подає розпис на затвердження 
директору Департаменту фінансів у двох примірниках.









його заступника, який затверджував довідку. Після погодження директором
Департаменту фінансів, або його заступником директора доповідна записка 
передається до бюджетного управління для анулювання, а її копія - до 
Головного управління Державної казначейської служби України у Вінницькій
області.

У разі виникнення необхідності внесення змін до вже затверджених та 
взятих на облік Головним управлінням Державної казначейської служби 
України у Вінницькій області довідок у зв’язку з допущеними технічними 
помилками затверджується нова довідка, де вказуються реквізити тієї довідки, 
у якій були допущені технічні помилки.

3.8. Головне управління Державної казначейської служби України у 
Вінницькій області здійснює реєстрацію довідок та облік змін до розпису і 
надсилає їх копії головному розпоряднику, що є підставою для затвердження 
довідок про внесення змін до кошторисів та планів асигнувань (за винятком 
надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, планів надання 
кредитів із загального фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за 
винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а 
для вищих навчальних закладів, - до плану використання бюджетних коштів та
помісячного плану використання бюджетних коштів. ^

Головні розпорядники протягом трьох робочих днів подають Головному 
управлінню Державної казначейської служби України у Вінницькій області 
реєстри змін розподілу показників зведених кошторисів, зведених планів 
асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду 
бюджету, зведених планів надання кредитів із загального фонду бюджету, 
зведених планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних 
надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) та зведення 
показників спеціального фонду у розрізі розпорядників нижчого рівня та 
одержувачів, а головні розпорядники, в мережі яких навчальні заклади - 
змінені зведені плани використання бюджетних коштів та зведені помісячні 
плани використання бюджетних коштів. Головні розпорядники коштів доводять 
відповідні зміни до розпорядників нижчого рівня, які, в свою чергу, вносять 
зміни до кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з 
бюджету) загального фонду бюджету, планів надання кредитів із загального 
фонду бюджету, планів спеціального фонду бюджету (за винятком власних 
надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а вищі навчальні 
заклади - до плану використання бюджетних коштів та помісячного плану 
використання бюджетних коштів за формами згідно з додатками 9, 10 до цього
Порядку.

3.9. Відповідно до частини четвертої статті 23 Бюджетного кодексу 
України витрати спеціального фонду бюджету мають постійне бюджетне 
призначення, яке дає право проводити їх виключно в межах і за рахунок 
фактичних надходжень спеціального фонду бюджету (з дотриманням вимог 
частини другої статті 57 цього Кодексу), якщо цим Кодексом та/або законом








