
 
 

 
 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ 
 

Н А К А З  
 

 

 

21.11.2018 

   м. Дніпро    

№ 184/0/72-18   
      
                
 
 

Про внесення змін до Інструкції  

з підготовки бюджетних запитів  

головними розпорядниками  

коштів обласного бюджету   

 

Зареєстровано в Головному 

територіальному  управлінні 

юстиції у Дніпропетровській 

області 27 листопада 2018 року 

за  № 185/2522 

 
 
 
 

 

 

 

 
Відповідно до статей 34 та 75 Бюджетного кодексу України, наказу 

Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 “Про 

затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих 

бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 серпня          

2015 року за № 957/27402, (із змінами), керуючись Положенням про 

Департамент фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації, 

затвердженим розпорядженням голови Дніпропетровської обласної державної 



 2 

адміністрації від 01 лютого 2017 року № Р-37/0/3-17, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни до Інструкції з підготовки бюджетних запитів 

головними розпорядниками коштів обласного бюджету, затвердженої наказом 

департаменту фінансів Дніпропетровської обласної державної адміністрації від 

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

територіальному управлінні юстиції у Дніпропетровській області 18 жовтня 

2018 року за № 113/2450, а саме: 

 

1) у тексті Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними 

розпорядниками коштів обласного бюджету слово “/підпрограми” в усіх 

відмінках виключити; 

 

2) у формах Бюджетного запиту на 20__ – 20__ роки загального (Форма 

20__-1) (додаток 1), Бюджетного запиту на 20__ – 20__ роки індивідуального 

(Форма 20__-2) (додаток 2), Бюджетного запиту на 20__ – 20__ роки 

додаткового (Форма 20__-3)  (додаток 3) слово “/підпрограми” в усіх відмінках 

виключити; 

 

3) пункт 2 форми Бюджетного запиту на 20__ – 20__ роки 

індивідуального (Форма 20__-2) (додаток 2) викласти у такій редакції:  

“2._______________________ ____________________ “(__)(__)(__)”.                                                      

(найменування відповідного виконавця)                  (код Типової відомчої класифікації видатків 

        та кредитування місцевих бюджетів) 

 

 

2. Головному спеціалісту – юрисконсульту відділу бухгалтерського 



 3 

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 


