
   
ВОСКРЕСЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ВІТОВСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

від 28.08.2020 р.                       смт Воскресенське                                  № 35-р  

  

 

Про затвердження Інструкції щодо  

заповнення форм бюджетного запиту  

селищного бюджету на плановий рік  

та наступні за плановим два бюджетні  

періоди                  
 

          Відповідно до вимог пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 21, 22, 34, 35 та частини третьої 

статті 75 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів 

України від 17 липня 2015 року № 648 "Про затвердження типових форм 

бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (зі змінами та 

доповненнями), з метою своєчасного складання проєкту селищного бюджету, 

забезпечення розроблення головними розпорядниками коштів планів 

діяльності на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди 

(включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних програм (проєктів) та 

подання бюджетних запитів на плановий рік та наступні за плановим два 

бюджетні періоди, які мають містити вичерпну інформацію, необхідну для 

повнофункціональної їх діяльності, аналізу показників проекту селищного 

бюджету,  

 

З О Б О В' Я З У Ю: 

 

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форм бюджетного запиту 

селищного бюджету на плановий рік та наступні за плановим два 

бюджетні періоди (далі - Інструкцію), що додається.  

2. Затвердити додаткові таблиці до додатку 2, що додаються.  

3. Відділу фінансів Воскресенської селищної ради:  

1) довести зазначене розпорядження до відома головних розпорядників 

коштів селищного бюджету;  

2) у разі внесення змін до форм бюджетного запиту в процесі складання 

проєкту селищного бюджету на плановий рік, вносити уточнення в зазначену 

Інструкцію;  

3) забезпечити своєчасність подання головними розпорядниками коштів 

селищного бюджету бюджетних запитів на паперових та електронних носіях, 



їх достовірність та проведення ретельного аналізу показників, які 

застосовуються у формах бюджетного запиту на плановий та наступні за 

плановим два бюджетні періоди;  

4) забезпечити на підставі поданих запитів проведення аналізу показників 

для формування реального проєкту селищного бюджету на плановий та 

наступні за плановим два бюджетні періоди.        

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

начальника відділу фінансів Воскресенської селищної ради – БЕЛЕВ'ЯТ 

Юлію.  

 

 

 

Селищний голова                                                    Олександр ШАПОВАЛОВ 


