
 

 

 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ 
 

Н А К А З  
 

 

 

18.10.2019 

   м. Дніпро    

№ 30/0/72-19   
      
                
 
 

Про внесення змін до Інструкції  

з підготовки бюджетних запитів  

головними розпорядниками  

коштів обласного бюджету 

 

Зареєстровано в Головному 

територіальному  управлінні 

юстиції у Дніпропетровській 

області 25 жовтня 2019 року за  

№ 266/2868 

 

 

 

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня      2019 

року № 336 “Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів 

України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 серпня 2019 року 

за № 985/33956, з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність 

до вимог чинного законодавства України: 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни до Інструкції з підготовки бюджетних запитів 

головними розпорядниками коштів обласного бюджету, затвердженої наказом 
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департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 

09 жовтня 2018 року № 155/0/72-18, зареєстрованим у Головному 

територіальному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 18 жовтня 2018 

року за № 113/2450 (із змінами), а саме: 

 

1) пункт 2 Інструкції викласти в наступній редакції: 

 

“2. Головний розпорядник коштів обласного бюджету (далі – головний 

розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетного запиту і подає 

його до департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації (далі – департамент фінансів) в паперовому вигляді за типовими 

формами, що затверджені наказом Міністерства фінансів України від 17 липня 

2015 року № 648, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06 серпня  2015 

року за № 957/27402 (у редакції наказу Міністерства фінансів України    від 17 

липня 2018 року № 617), з урахуванням змін, внесених наказом Міністерства 

фінансів України від 07 серпня 2019 року № 336, зареєстрований в Міністерстві 

юстиції України 28 серпня 2019 року за № 985/33956: 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ – 20__ РОКИ загальний, Форма 20__-1 

(далі – Форма-1) (додаток 1); 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ – 20__ РОКИ індивідуальний, Форма 20__-

2 (далі – Форма-2) (додаток 2); 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 20__ – 20__ РОКИ додатковий, Форма 20__-3 

(далі – Форма-3) (додаток 3). 

 

2) пункти 1–6 розділу III викласти в наступній редакції: 

 

“1. Форма-1 призначена для наведення узагальнених показників діяльності 

головного розпорядника і розподілу граничних показників видатків бюджету за 

бюджетними програмами. 
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2. У Формі-1 зазначаються мета діяльності головного розпорядника, цілі 

державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або 

реалізацію якої забезпечує головний розпорядник, показники їх досягнення; 

здійснюється розподіл граничних показників видатків бюджету за бюджетними 

програмами та відповідальними виконавцями бюджетних програм. 

Інформація, що наводиться у Формі-1, має у повній мірі характеризувати 

діяльність головного розпорядника, охоплювати всі галузі (сфери діяльності), у 

яких він забезпечує реалізацію державної політики, висвітлювати найбільш 

суспільно значущі результати його діяльності та враховувати відповідні 

показники діяльності відповідальних виконавців, робота яких організовується та 

координується відповідним головним розпорядником. 

 

3. У пункті 1 зазначається найменування головного розпорядника коштів 

обласного бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ, код бюджету. 

 

4. У пункті 2 зазначається мета діяльності головного розпорядника коштів 

обласного бюджету, яка визначає основне його призначення і роль у реалізації 

державної політики у відповідній галузі (сфері діяльності) та має формуватись з 

урахуванням таких критеріїв: 

чітке формулювання та лаконічне викладення; 

спрямованість на досягнення певного результату; 

охоплення всіх сфер діяльності головного розпорядника. 

 

5. У пункті 3 зазначаються цілі державної політики у відповідній сфері 

діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник 

коштів обласного бюджету, і показники їх досягнення: 

у графах 1 – 2 зазначається найменування показника результату та одиниця 

виміру; 
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у графі 3 (звіт) – показники звіту за попередній бюджетний період; 

у графі 4 (затверджено) – показники затверджені на поточний бюджетний 

період; 

у графах 5 – 7 (проект, прогноз) – проектні та прогнозні показники. 

Для кожної цілі державної політики мають бути визначені показники 

результату діяльності головного розпорядника. 

Показники результату - це кількісні та якісні показники, які 

характеризують рівень досягнення головним розпорядником цілей, дають 

можливість найбільш повно оцінити діяльність головного розпорядника та стан 

сфер його діяльності у плановому та наступних за плановим двох бюджетних 

періодах. 

 

6. У пункті 4 та пункті 5 зазначається розподіл граничних показників 

видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального/спеціального фонду 

обласного бюджету за бюджетними програмами та відповідальними 

виконавцями бюджетних програм: 

у графах 1 - 4 зазначаються код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету, код Типової програмної класифікації видатків 

та кредитування місцевого бюджету, код Функціональної класифікації видатків 

та кредитування бюджету, найменування відповідального виконавця та 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету; 

у графі 5 (звіт) - касові видатки або надання кредитів 

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 граничних показників видатків  
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бюджету; 

у графі 10 - номер цілі державної політики, зазначеної у пункті  

3 Форми-1, на досягнення якої спрямована реалізація бюджетної програми.” 

 

3) пункт 3 розділу IV викласти в наступній редакції: 

 

“У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника коштів 

обласного бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ. 

У пункті 2 зазначається найменування відповідального виконавця, код 

Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та 

номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за 

ЄДРПОУ. 

У пункті 3 зазначається код Програмної класифікації видатків та 

кредитування бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету, код Функціональної класифікації видатків та 

кредитування бюджету, найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код 

бюджету.” 

 

4) пункт 2 розділу V викласти в наступній редакції: 

 

“У пункті 1 зазначаються найменування головного розпорядника коштів 

обласного бюджету, код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету, код за ЄДРПОУ. 

У пункті 2 зазначається найменування відповідального виконавця, код 

Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та 

номер в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету, код за 

ЄДРПОУ. 
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У пункті 3 зазначається код Програмної класифікації видатків та 

кредитування бюджету, код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету, код Функціональної класифікації видатків та 

кредитування бюджету, найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, код 

бюджету.” 

 

2. Головному спеціалісту – юрисконсульту відділу бухгалтерського обліку, 

кадрового та юридичного забезпечення департаменту фінансів 

Дніпропетровської  обласної державної адміністрації Шепеті В.В. забезпечити 

подання цього наказу на державну реєстрацію до Головного територіального 

управління юстиції у Дніпропетровській області. 

 

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування в 

друкованих засобах масової інформації.   

 

4. Координацію роботи та контроль за виконанням цього наказу залишаю 

за собою. 

 

 

Директор департаменту 

фінансів облдержадміністрації                                      Т.І. Шебеко 

 


