
ЗАТВВРДЖЕНО
Наказ Управлiння фiнансiв
Зазимськоi сiльськоi ради
Броварського району
киiвськоi областi
вiд 14 липня 202l року Ns 14-Ф

IНСТРУКЦШ
щодо заповнення Типовоi форми прогнозу мiсцевого бюджету

I. Загальнi положення

1. I]Д IнструкЦiя розроблена "iдпо"iд"о 
до абзацу другого частини першоi

cTaTTi 751 Бюджетного кодексу Украiни (далi - Кодекс).

2. IJ1 Iнструкцiя регламенту€ ocHoBHi положення про складання, розгляд та

схв€lлення прогнозу мiсцевого бюджету, правила складання прогнозу мiсцевого

бюджету, порядок заповнення Типовоi форми прогнозу мiсцевого бюджету та

додаткiв до неТ.

3. У цiЙ IнструкцiТ термiни вживаються у значеннi, наведеному в Кодексi та

iнших нормативно-правових актах, що регламентують бюджетний процес.

4. Прогноз мiсцевого бюджету складасться з урахуванняМ положенЬ та

пок€lзниКiв, визначениХ на вiдпОвiднi бюджетНi перiодИ Бюджетною декларацiсю
та прогНозоМ мiсцевого бюджету, схв€UIеним у попередньому бюджетному перiодi,

а також вiдповiдно до особливостей складання розрахункiв до прогнозiв мiсцевих

бюджетiв, доведених Мiнфiном.

5. Прогноз мiсцевого бюджету складаеться з використанням автоматизованоi

iнформацiйно-аншriтичноi системи.

6. У прогнозi мiсцевого бюджету зазначаються данi:
за попеРеднiЙ бюджетНий перiОд (звiт) - данi рiчногО звiту за попереднiй

бюджетний перiод, наданого органами Казначейства (далi - пок€tзники вiдповiдно

до рiчного звiту за попереднiй бюджетний перiод);

на поточний бюджетний перiод (затверлжено) пок€lзники, затвердженl

розписом мiсцевого бюджету на поточний бюджетний перiод (з урахуванням ycix

"""""""* 
змiн станом на 01 липня РокУ, що переду€ плановому) (далi - показники,

затвердженi розписом на поточний бюджетний перiод);

на середньостроковий перiод (план) показники за видамИ доходlВ та

розподiл орiснтовних граничних пок.Lзникiв видаткiв i кредитування мiсцевого

бюджету на плановий бюджетний перiод, якi е основою для складання проекту

рiшен"" про мiсцевий бюджет, та наступнi за плановим два бюджетнi перiоди (далi
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- розподiл орiентовного граничного показника на середньостроковий бюджетний

перiод).

7. yci BapTicHi покzвники прогнозу мiсцевого бюджету в нацiональнiй валютi

наводяться У гривнях, з округленням до цiлого числа, в iноземнiй

валютi - у вiдповiдних грошових одиницяхтау гривневому еквiвалентi вiдповiдноi
грошовоi одиницi згiдно з курсом Нацiонального банку Украiни.

8. У прогнозi мiсцевого бюджету код та найменування:
мiсцевоГо бюджету зазначаються вiдповiдно до Довiдника мiсцевих бюджетiв,

затвердженого HaKurзoM MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 28 грулня 2009 року Nч

1539 (у редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 10 грулня2020 року N
75б) (даЛi - коД бюджетУ), коД бюджетУ ЗазимськоТ сiльськоТ територiальноi
громади - 10523000000;

доходiв мiсцевого бюджету, фiнансування мiсцевого бюджету та мlсцевого

боргу зазначаЮться вiдповiдно до Класифiкацii доходiв бюджету, КласифiкацiТ

фiнансуВаннЯ бюджету за типом кредитора, КласифiкацiТ фiнансування бюджету за

типом боргового зобов'язання, КласифiкацiТ боргу за тиПоМ КРеДИТОРа,

затверджених наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 14 сiчня 201| рОКУ JФ 11;

видаткiв та надання кредитiв з мiсцевого бюджету зазначаються вiдповiдно до

Структури кодування ПрограмноТ класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевого

бюджету, затвердженоi наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 20 вересня201'7

року м 793 (в редакцii наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 16 грулня 20119

року Jф5з9), та Типовот програмнот класифiкацiт видаткiв та кредитування

,i.ц."о.о бюджету, затвердженоТ наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 20

вереснЯ 2017 рокУ }ft] 793 (в редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 17

грудня 2020 року Jф 781);
головних розпорядникiв коштiв згiдно з Типовою вiдомчою класифiкацiсю

мiсцевого бюджету мiсцевого

видаткiв та кредитування мiсцевого бюджету, затвердженою наказом MiHicTepcTBa

фiнансiв Украiни вiд 20 вересня z0|7 року j\9 793, та установчими документами.

II. OcHoBHi положення про складання, розгляд та схвалення прогнозу
мiсцевого бюджету

1. Прогноз мiсцевого бюджету складаеться rцороку.

2. Процес складання прогнозу мiсцевого бюджету здiйсню€ться учасниками
бюджетного процесу вiдповiдно до вимог бюджетного законодавства.

З. Прогноз мiсцевого бюджету складаеться на ocHoBi поданих головнимИ

розпоряДникамИ бюджетНих кошТiв пропОзицiЙ до прогнозу мiсцевого бюджету.

Пiд.оrо"лений прогноз мiсцевого бюджету мiсцевий фiнансовиЙ ОРГаН (ДаЛi -
фiноргаН) подае Зазимськiй сiльськiй радi, виконавчим органам сiльськоI ради не

пiзнiше 15 серпня року, що передуе плановому.
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4, Виконавчий KoMiTeT Зазимськоi сiльськоТ ради та виконавчi органи сiльськоТ
ради вiдповiдно до норм cTaTTi 75l Кодексу забезпечують:

розгляД поданого управлiнням фiнансiв прогнозу мiсцевого бюджету;
схвzLпеннЯ прогнозУ мiсцевогО бюджетУ не пiзнiше 01 вересня РокУ, щопередус плановому, в установленому законодавством порядку;
поданнЯ у п'ятиденниЙ строк з дня схв€UIення прогнозу мiсцевого бюджету

рЕвоМ iз фiнансово-економiчним обгрунтуванням до Зазимськоi сiльськоТ ради для
розгляду у порядку, визначеному вiдповiдною радою;

оприлюДненнЯ У п'ятиденниЙ строк пiсля схв€UIення прогнозу мiсцевого
бюджету на cBoix офiцiйних сайтах або в iнший спосiб вiдповiдно до Закону
УкраiЪИ uПрО достуП до публiчноi iнформацii>.

З дня схв€uIення прогнозу мiсцевого бюджету втрачае чиннiсть прогноз
мiсцевого бюджету, схв€UIений у попередньому бюджетному перiодi.

5, Прогноз мiсцевого бюджету у п'ятиденний строк пiсля його схв€UIення
виконавчиМ KoMiTeToM ЗазимськоТ сiльськоТ ради управлiння фiнансiв пода€ звикористанням автоматизованоi iнформацiйно-аналiтичноТ системи, до Мiнфiну
для зведення показникiв мiсцевих бюджетiв на середньостроковий перiод.

III. Правила складання прогнозу мiсцевого бюджеry

1, Управлiння фiнансiв спiльно з iншими головними розпорядниками
бЮДЖеТНИХ КОШТiВ СКЛаДае Прогноз мiсцевого бюджету згiдно з ,гиповою 

формоюпрогнозу мiсцевого бюджету, затвердженою цим наказом.

2, Прогноз мiсцевого бюджету мiстить текстову частину та додатки, якi е
невiд'емною складовою частиною цього прогнозу.

3. Текстова частина склада€ться
визначенi частиною сьомою cTaTTi
положення, необхiднi для складання
планований бюджетний перiод.

4. Нумерацiя роздiлiв та
бюджету, а також додаткiв до
числовiй послiдовностi.

5, !одаткИ заповнюютьсЯ та додаються до прогнозу мiсцевого бюджету
виключно за наявностi iнформацiТ, яка мiститься У цих додатках. У разi вiдсутностi
iнформацiТ, необхiдноi для заповнення будь-якого з додаткiв, порядок додаткiв та
нумерацlя, визначена ТиповоЮ формою прогнозу мiсцевого бюджету,
змiнююТься, а такоЖ зазначасТься iнфоРмацiЯ про вiдсУтнiсть таких додаткiв.

з дев'яти роздiлiв, якi мiстять положення,
75' Кодексу, що включають показники i
проекту рiшення про мiсцевий бюджет на

пунктiв текстовоI частини прогнозу мiсцевого
прогнозу мiсцевого бюджету здiйснюеться у

не

6. У прогнозi мiсцевого бюджету
передбаченi в них вiдомостi (показники).

та додатках до нього зазначаються Bci
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IY. Порядок пiдготовки текстовоi частини прогнозу мiсцевого бюджету та
додаткiв до нього

1. У роздiлi I <<Загальна частина) зазнача€ться заг€шьна iнформацiя щодо
прогнозу мiсцевого бюджету як документа середньострокового бюджетного
планування.

2. У роздiлi II <<OcHoBHi прогнознi показники економiчного та соцiального
розвитку) зазнача€ться iнформацiя щодо стану економiчного та соцiального

} розвитку вiдповiдноi територii та показникiв, якi BpaxoBagi пiд час розроблення
прогнозу мiсцевого бюджету.

Iнформацiя вiдображасться з урахуванням основних прогнозних макро-
пок€lзникiв економiчного i соцiального розвитку Украiни та основних прогнозних
пок€lзникiв економiчного i соцiального розвитку вiдповiдноТ територiI, вiдповiдно
до яких пiдготовлено прогноз мiсцевого бюджету, та показникiв, 

""r"ura"их 
на

вiдповiднi бюджетнi перiоди Бюджетною декларацiею, якi враховано пiд час
визначення показникiв прогнозу мiсцевого бюджету.

I-{iЛi ДеРЖаВНоТ полiтики щодо державного та мiсцевих бюджетiв на2022 2024 рокИ визначено вiдповiдно до прiоритетiв державноi полiтики,
встановлених Програмою дiяльностi Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, I]iлей ст€Lлого
розвитку УкраТни на перiод до 2030 РокУ, Стратегii економiчноТ безпеки УкраiЪи
на перiод до 2025 РокУ, НацiональноТ економiчноi стратегiТ на перiоддо 2030
року iнших прогнозних та програмних документiв економiчного i соцiального
розвитку.

Для розрахункУ показникiв Бюджетноi декларацii використано ocHoBHi
прогнознi макроекономiчнi показники економiчного та соцiального розвитку
УкраiЪИ та oкpeмi припуЩеннЯ до прогНозниХ розрахункiв на 2о22 - 2024 роки,
розробленi Мiнекономiки.

ПРОТЯгОм Прогнозного перiо ду 2022 - 2024 poKiB очiкусться продовження
полiтики, спрямованоi на усунення перешкод на шляху ефективного розвитку
економiки, забезпечення макроекономiчнот стабiльностi та зниження фiнансових
ризикiв, створення передумов для змiн технологiчностi виробництва, в тому числi
шляхом стимулювання просування ToBapiB на зовнiшнi KoHKypeHTHi ринки та
покращення iнвестицiйноi привабливостi УкраТни.
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OcHoBHi макропОказникИ економiчного i соцiального розвитку Украiни у
2020 - 2024 роках

вiдповiдно до cTaTTi б Закону Укратни ппро державнi соцiальнi стандарти та
державнi соцiальнi гарантiт> базовим державним соцiальним стандартом е
прожитковий MiHiMyM, встановлений законом, на ocHoBi якого визначаються
державнi соцiальнi гарантii та стандарти у сферах доходiв населення, житлово-
комун€tльного, побутового,
здоров'я та освiти.

соцiально-культурного обслуговування, охорони

Пiд час формування видатковоi частини на2О22 - 2024 роки буле враховано
показники:TaKi

Назва
2020 202l 2022 202з 2024
Звiт очiкчв

ане
Прогноз

Валовий внутрiшнiй продукт:
номlнальнии, млрд. грн.. 4194"1 4 808.5 5 з68,7 5 99з.9 6 651.0
у вlдсотках до попереднього
року

9б,0 1 04,1 10з,8 lO4,7 105,0

Iцдекс споживчих цiн (IСЩ):
груденl до грудня попереднього
року, вlдсотки l05.0 108,9 |06.2 l05.3 105,0
Iндекс цiн виробникiв (rЩВ):
грудень до грудня попереднього
року, вlдсотки lI4,5 1 l7.0 107.8 l06,2 105"7

2022 piK 2023 piK 2024 piK
з

сiчня
з

липня
з

грудня
з

сiчня
з

липня
з

грудня
з

сiчня
з

липня
з

грудня
Прожитковий
MiHiMyM, грн. на
одну особу

2 з9з 2 508 2 589 2 589 2 7|з 2 778 2 778 2 91| 2 972

для дiтей BiKoM
до б poKiB 2 100 2 20| 2 272 2 272 2 38l 2 4з8 2 4з8 2 555 2 609

для дiтей BiKoM
вiд б до 18 poKiB 2 618 2 744 2 8зз 2 83з 2 969 3 040 3 040 3 186 3 25з

для
працездатнихосiб 2 48l 2 600 2 684 2 684 2 81з 2 880 2 880 з 0l8 з 082

для осiб, якi
втратили
працездатнiсть

1 9з4 2 027 2 09з 2 09з 2 |9з 2 246 2 246 2 з54 2 40з
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Мiнiмальна заробiтна плата

Посадовий оклад
працiвника I

тарифного розряду €диноi
тарифноТ сiтки

Грп.. темпи
приросту, 0Z Грн.. темпи

о/л

З 01 сiчня 2022року б 500 2 89з

З 01 жовтня2022року 6 700 3,1 2 982 3,1
З 01 сiчня 202З року

7 176 7,1 3 l93 7,7
З 01 сiчня 2024 року

7 665 б,8 3 41l б,8

З, У роздiлi III <Загальнi показники бюджету)) опису€ться iнформацiя щодо:врахування положень та показникiв, визначених прогнозом мiсцевого
бюджету, схв€uIеним у попередньому бюджетному перiодi;

розрахункiв показникiв мiсцевого бюджету на середньостроковий перiод, щонаведена У додаткУ 1 до ТиповоТ форми прогнозу мiсцевого бюджету.У разi вiдхилення покаЗникiв прогнозу мiсцевого бюджету вiд показникiв,
визначениХ на вiдповiдНi бюджетнi перiоди прогнозом мiсцевого бюджету,
схв€Lленим у попередньому бюджетному перiодi, за наявностi умов, визначених
ЧаСТИНОЮ ДРУГОЮ cTaTTi 75| КОДеКСУ, НеОбiiдно зазначити детальнi пояснення
причин такого вiдхилення.

4, У розДiлi IV <<ПоказнИки доходiв бюджету) опису€ться iнформацiя щодонормативно-правових aKTiB, якi е пiдставою для формування до"одi" мiсцевих
бюджетiв, впливу на пок€вники доходiв мiсцевого бtoд*.ту змiн до нормативно-
правовиХ aKTiB, оцiнкИ втраТ внаслiдок надання пiльг зi сплати податкiв, бази
ОПОДаТКУВаННЯ, РОЗРаХУНКiВ ПОКаЗНИКiВ дохiдноi частини мiсцевого бюджету на
середньостроковий перiод, Що наведена в додатку 2 до Типовоi форми .rро.rо.у
мiсцевоГо бюджеТу, пiдхоДiв дО прогнозУвання основних видiв доходiв тощо.

5, У розДiлi V <<Показники фiнансування бюджету, показники мiсцевого боргу,
гарантованого Автономною Республiкою Крим, обласною радою чи
територiальною громадою MicTa боргу i надання мiсцевих гарантiй> описуеться
iнформацiя щодо цiлей та завдань управлiнням мiсцевим боргом, надходжень та
витраТ бюджетУ у середНьострокОвомУ перiодi, пов'язаних зi iмiною обсяry боргу,
обсягiв депозитiв i цiнних паперiв, якi вйкористовуються для покриття дефiцитубюджету або визначення профiциту бюджеiу, *о наведена У додатках 3 - 5 дотиповоi форми прогнозу мiсцевого бюджету, тощо.

б, У розДiлi VI <<ПоказнИки видаткiв бюджету та надання кредитiв з бюджету>
зzвначастьсЯ iнформацiЯ щодО цiлеЙ державноТ полiтики у вiдповiднiй сферi,
реалiзацiю якиХ здiйснюВатимутЬ головнi розпорядники коштiв мiсцевого бюдж"rу



в середньостроковому перiодi та показникiв ix досягнення, впливу на показникивидаткiВ та кредИтуваннЯ мiсцевоГо бюджету змiН до ,орruтивно-правових aKTiB,змiн у мережi. бюджетних установ/закладiъ та у cTpykTypi та чисельностi ikпрацiвникiв, змiни кiлькостi споживачiв публiчних послуг, суб'сктiв кредитуваннята суб'ектiв господарювання комун€Lльного сектору економiки, описуетъсяiнформацiя щодо розрахункiв показникiв видатковоТ частини мiсцевого бюджетуна середньостроковий перiод та пiдходiв щодо ix планування, що наведена вдодатках б - 8 до Типовоi форми прогнозу мiсцевого бюджЁту тощо.

7, У розДiлi VII ,,Чод*.' розвиткУ) описуеться iнформацiя щодо розрахункiвкапiтаrrьНих видаТкiв мiсцевого бюджету у ."рЪд.,ьостроковому перiодi та пiдходiв

*?",i:":*:r:л:*, i:, _:i::l'"u " додu'пui g,.10 оЪ т".,о"от форми прогнозумiсцевого бюджету, очiкуваних результатiв вiд здiйснення капiтальних вкладень.

8, У роздiлi VIII <<Взаемовiдносини бюджету з iншими бюджетами>>з€внача€ться iнформацiя щодо мiжбюджетних вiдносин та показникiвМiЖбЮДЖеТНИХ ТРаНСфеРТiв на середньостроковий перiод, необхiдних дляскладання прогнозiв iнших мiсцевих бюджетiв, зокрема щодо:мети (кiнцевий результат, якого плану€ться досягти у процесi спiвпрацi зiншими органами мiсцевого самоврядування) та напрямiв мiжбюджетних вiдносину розрiзi галузей/сфер та форм ix реалiзацii (спiльне фiнансування, утвореннякомунаJIьних пiдприемств тощо) ;

пiдстаВ та цiлеЙ отриманНя мiжбюДжетних трансфертiв з iнших бюджетiв, щонаведена у додатку l 1 до ТиповоТ форми прогнозу мiсцеuо.о бюджету;
пiдстав та цiлей надання мiжбюджетних трансфертiв iншим бюджетам, Щонаведена в додатку 12 до Типовоi форми прогнозу мiсцевого бюджету. :

9, У роздiлi IX <Iншi положення та пок€lзники прогнозу бюджету>
з€вначаються iншi показники та положення прогнозу мiсцевого бюджету, необхiднi
для складання проекту рiшення про мiсцевий бюджет на плановий бюджетнийперlод.

Також зазначасться iнформацiя щодо
Типовоi форми прогнозу мiсцевого бюджету.

наявностi/вiдсутностi додаткiв до

lU, /{одаток 1 <<Загальнi показники бюджету> мiстить iнформацiю щододоходiв (з мiжбюджетними трансфертами), фiнансування, повернення кредитiв та
усього за роздiлом I (з розподiлом на загальний та спецiальний фонди) i видаткiв (змiжбюдЖетнимИ трансфеРтами), наданнЯ кредитiВ та усьогО за роздiлом II (з
розподiЛом на заг€uIьний та спецiальний фонди);

у графах 1,2 зазначаються порядковий номер та найменування показника;
у графi з (20_ piK (звiт)) показники вiпповiпнс, пп rtiu,,.,-л o-i-.,

попереднiй бюджетний перiод;

10. !одаток

показники вiдповiдно до рiчного звiту за

у графi 4 (20_ piK (затверлжено)) - пок€Lзники на
перiод;

поточний бюджетний



у графах 5 - 7 (20_ piK (план)) - розподiл орiентовного граничного показникана середньостроковий бюджетний перiод.
загальний обсяг доходiв у графах з - 7 у рядках <<!оходи (з мiжбюджетнимитрансфертами), У томУ числi:>, uru.-rrrй фоrдrr, кспецiальний фондu ма€дорiвнювати показникам доходiв (з мiжбюджетними трансфертами), зазначеним удодаткУ 2 у графах 3 - 7 у рядках <РАЗОМ за роздiлами I, Ii та III, у тому числi:>>,(загЕшIьний фонр, <<спецiальний фо"дu вiдповiдно.
загальний обсяг фiнансування у графах з -7 у рядках <Фiнансування, у томучислi:>>, <<загальний фондrr,- u".r"цi*i""и фонд> ма€ дорiвнювати пок€вникамфiНаНСУВаННЯ, З€Вначеним у додатку з у графах з_7 у рядках (усъого зароздiлом I, у тому числi:>>, пiu.*""ий фон!>, <спецiальний фо"дu вiдповiдно.Загальний обсяг повернен"" *p.jrTiB у граф.ах З - 7 у p"o*u* <<Поверненнякредитiв, у томУ числi:>>, (€агаJIьн"й 

бопдr>, <спецiальний фопдu мае дорiвнюватипок€lзникам повернення кредитiв, зазначеним у додатку 8 у графах з - 7 у рядках<Повернення кредитiв, у томУ числi:>>' <<загальний фонд>' <<спецiальний фо"дuвiдповiдно.
загальний обсяг видаткiв v графах з - 7 у рядках <<видатки (з мiжбюджетнимитрансфертами), у тому числi>, йu.*"rril - 

бопоп, ,,.п.чiальний фопдu маедорiвнювати показникам видаткiв та надання кредитiв з бюджету головнимрозпорядникам коштiв, зазначеним у додатку б у графах з - 7 у рядках <усього,у томУ числi:>>, (з_агаJIьНий фонд>, <<спецiал ьнийбоплu вiдповiдно.
ЗагальнИй обсяГ наданнЯ кредитiВ у графах з - 7 у рядках <<Надання кредитiв,у тому числi:>>, (заг€UIьний фонр>, <спецiал"""и фо"дu"й;йi"".вати пок€lзникамнаданн,I кредитiв, з€вначеним у додатку 8 у графах з -7 у p"onu,. <<Надання кредитiв,

у томУ числi:>>, ((заг€LIIьний 
фонд>, кспецiал*"i фо"дu ъiо"о"й"о

показники, Зазначенi У роздiлi I додатка 1 у графах з - 7 у рядках <усъого зароздiлом I, У томУ числi:>>, <<загальний фоrдо, <спецiальний фонд>, маютьдорiвнювати показникам, зазначеним у роздiлi II додатка 1 у графах з -7 у рядках(УСЪОГО За РОЗДiЛОМ II, У ТОМУ Числi:>), <(заг€Lчьний фондrr, i"r"цiальний фопдuвiдповiдно.

1 1, lодаток 2 <<Показники доходiв бюджету>> призначе ниЙ для наведеннядетаJIьнОi iнфорМацiТ щоДо пок€lзНикiв за основними видами доходiв бюджету (здеталiзацiею до четвертого рiвня icpapxii). Цей додаток мiстить загаJIьнi показникидоходiв бюджету без урахування мiжбюджетних трансфертiв, показникимiжбюдЖетних трансфертiв-з державного бюджету та iнших мiсцевих бюджетiв iскладаеться з трьох роздiлiв:
у роздiлi I <!оходи (без урахування мiжбюджетних трансфертiв)>вiдображаються податковi надходження; неподатковi надходження; доходи вiдоперацiй з капiтал_ом; цiльовi фонди за спецiальним фондом;у роздiлах II, III вiдображаються надходження трансфертiв з державногобюджетУ та з iнших мiсцев"* бод*етiв з розподiлом за ,u.urr"""M та спецiальним

фондами.
У графах l, 2 зазначаються

бюджетною класифiкацiсю;
код та найменування показника згiдно з



вlдповlдно до рiчного звiту запопереднiй бюджетний перiод;

у графi 4 (20_ piK (затверджено)) - показники на поточний бюджетний
перlод;

у графах 5 - 7 (20_ piK (план)) - розподiл орiентовного граничного показника
на середньостроковий бюджетний перiод.

обсяг доходiв, що надходять до мiсцевого бюджету (без урахуваннямiжбюджетних трансфертiв) (рядок <УСЬогО за роздiлом I, у тому числi:>>), уграфах з - 7 розрахоВусться як сума надходженЬ загаJIьного фо"дУ (р"до*((загuLльний фонр) та спецiального фонду (рядок кспецiальний фонд>). 
\t

обсяг трансфертiв, що надходять з державного бюджету (рядок (усъого за
роздiлоМ II, У томУ числi:>>), у графах з-7 розрахову€ться як сума надходженьзагаJIьного фондУ (рядок <<загальний фонр>) та спецiального фо"ду (р"до*
<спецiа_гlьний фонр).

Обсяг трансфертiв, iнших\JUUяI' ,rpaнclpepTlB, щО надходятЬ з iншиХ мiсцевих бюджетiв (рядок(УСЬоГо за роздiлоМ III, У томУ числi:>), у графах з - 7 розрахову€ться як сума
НаДХОДЖеНЬ ЗаГ€LПЬНОГО фО"ДУ (РЯДОК ((ЗагаJIьний фонр) та Ъпецiального фо*rду(рядок <<спецiальний фонд>).

сума показникiв мiжбюджетних трансфертiв, зазначених у додатку 2 уроздiлах II, III (сума рядкiв (УСЬоГО за роздiлом II, у тому числi:>> та <УСъоГо за
роздiлом III, у тому числi>) у графах з - 7, ма€ дЪрiвнювати показникам
мiжбюджетних трансфертiв, зазначеним У додатку 11 (рядок кРдЗОМ за роздiламиI, II:, у тому числi:>) у графах З - 7.

У рядку кРАЗоМ за роздiлами I, II та III, у тому числi:> у графах з -7зазначаеться загальний обсяг доходiв мiсцевого бюджету з урахуванняммiжбюджетних трансфертiв та розраховуеться як сума рядкiв (усього за
роздiлом I>, (УСЬогО за роздiлом II> та <УСъОГо за рЬздiлом III>.

Загальний обсяг доходiв мiсцевого бюджету, зазначений У додатк у 2 у графах
3 -7 у рядкаХ кРАЗоМ за роздiлами I, II та III, у тому числi:u, ((заг€UIьний фонд>,<<спецiальниЙ фоrдu, мае дорiвнювати обсягу доходiв (з мiжбюдж.r""r"
трансфеРтами)' зазначеномУ В роздiлi I додатка 1 уграфах з -7 у рядках <!оходи (з мiжбюджетними трансфертами), у тому числi:>>,
(зага_пьний фонд>, <<спецiальний фоrrдu вiдповiдно.

показники доходiв, справляння яких контролюе орган мiсцевот влади,
розрахоВуються самостiйно на ocHoBi фактичних надходженЬ звiтного РокУ,очiкуваних надходжень поточного року з урахуванням тенденцiй справляння ,u*"*
надходжень на конкретнiй територiт та з урахуванням змiн в податковому
законодавствi.

!ля отримання показникiв доходiв, справляння яких не контролюють органи
мiсцевоТ влади, фiнансовi органи звертаються за iнформацiсю до вiдповiдних
територiальних органiв, якi контролюють справляння таких надходжень.

12. !одаток З <Показники фiнансування бюджету> мiстить iнформацiю щодо
показникiВ фiнансуВаннЯ мiсцевогО бюджетУ, мiсцевого боргу та реалiзацii
борговоi полiтики на мiсцевому piBHi, де зазначаються показники за основними
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джереламИ фiнансуВаннЯ бюджетУ (з розподiлом на загаJIьний та спецiальнийфонди), Показники у додатку 3 .пlд ,*"ачати за групуючими кодами бюджетноТкласифiКацii, згiДно з Класифiкацiсй бi"ur.ування-б.д*.rу за типом кредитора,класифiкацiею фiнансувuп," бюджъrу iu типом боргового зобов'язаннязатверджених наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд t4 Ьiчня 20l 1 року й r r.у роздiлi I зазнача€ться обсяг внутрiшнього та зовнiшнього фiнансування затипом кредитора за загiLпьним та спецiальним фондами, згiдно з Класифiкацiсю
фiнансуВаннЯ бюджету за типом кредитора, затвердженою наказом MiHicTepcTBa
фiнансiв Украiни вiд 14 сiчня 2011 року;tФ'1 i;

у роздiлi II - обсяг фiнансування за борговими та активними операцiями зазагаJIьнИм та спеЦiальниМ фондамИ, згiднО з Класифiкацiею фiнансування бюджетуза типоМ боргового зобов'язання, затвердЖеноЮ наказоМ MiHicTep.r"u бi"ансiвУкраiЪи вiд 14 сiчня 201I року J\Ъ 1l
У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника вiдповiдно добюджетноТ класифiкацii;
у графi З (20_ piK (звiт)) показники вiдповiдно до рiчного звiту запопереднiй бюджетний перiод;
у графi 4 (20_ piK (затверджено)) - показники на поточний бюджетнийперiод;

у графах 5 _ 7 (20_ piK (план)) - розподiл орiснтовного граничного показника
на середньостроковий бюджетний перiод.

Загальний обсяг фiнансування за типом кредитора у графах 3 - 7 у рядках(УСЬОГО За РОЗДiЛОМ I, У ТОМУ ЧИСЛi:>>, (заг€шьний фонр ,u ...r"цiальний фо"дr,мае дорiвнюватИ пок€}зникаМ фiнансуВаннЯ за типом боргового зобов'"ru""" уграфах з _ 7 у рядках (УСъоГО за роздiлом II, у тому 
"".rri,rr, 

((заг€шьний фонд> та<<спецiальний фонр та покаЗникам, з€lзначеним У пунктi 2 роздiлУ I додатка 1 уграфах з -7 У рядках <ФiнансУвання' У томУ числi:>>, <<загальний фо"д>,<<спецiа-гlьний фопдu вiдповiдно.

1З, Щодаток 4 <<ПоказнИки.мiсцевого боргу> мiстить iнформацiю про обсягмiсцевого боргу (зовнiшнього/внутрiшнього). У додатку зzвначаеться обсягмiсцевого (внутрiшнього та/або зовнiшнього) боргу за спецi€шьним фондом.Показники у додатку 4 слiд зазначати за групуючими кодами КласифiкацiТ борry за
типом кредитора, затвердженоi наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украrни вiд 14 сiчня20ll рокуМ 11.

У графах l, 2 зазначаються код та
бюджетноi класифiкацiТ;

найменування показника вiдповiдно до

вtдповiдно до рiчного звiту за

у графi 4 (20_ piK (затверджено)) - показники на поточний бюджетний
перiод;

у графах 5 _ 7 (20_piK (план)) - розподiл орiентовного граничного показника
на середньостроковий бюджетний перiод.
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14, У додатку 5 <Показники гарантованого Автономною Республiкою Крим,обласноЮ радоЮ чи териТорiальнОrо .роrUоою MicTa боргу i надання мiсцевихгарантiй> з€}значаються поксlзники гарантованого мiсцевою радою (територiальноюгромадою MicTa) боргу на кiнець перiоду та плановi обсяги нацання мiсцевихгарантiй (за роками):
у роздiлi I - обсяг гарантованого борry (на кiнець перiоду) з розподiлом навнутрiшнiй та зовнiшнiй;
у роздiлi II - обсяг надання мiсцевих гарантiй з розподiлом на обсяг наланнявнутрiшнiх та зовнiшнiх гарантiй.
ПоказникИ обсягУ внутрiшнього гарантованого боргу / мiсцевих гарантiйзазначаються у нацiональнiй валютi.
показники обсягу зовнiшнього гарантованого боргу / мiсцевих гарантiй вiноземнiй валютi - у вiдповiдних грошових одиницях та у гривневому еквiвалентiвiдповiдНоТ грошОвоi одинИцi згiднО з курсоМ Нацiонального банку Украiни.У графi l зазначасться порядковий номер;
у графi 2 - найменування показника згiдно з бюджетною класифiкацiею;
У графi 3 (20_ piK (звiт)) показники вiдповiдно до рiчного звiту запопереднiй бюджетний перiод;
у графi 4 (20_ piK (затверджено)) - показники на поточний бюджетний

перiод;

у графах 5 - 7 (20- piK (план)) - розподiл орiентовного граничного показника
на середньостроковий бюджетний перiод.

ПiД чаС пiдготовкИ пропозицiй щодО заJrученнЯ додатковиХ коштiв домiсцевого бюджету чи надання додаткових мiсцьвих гарантiй слiд враховувати
необхiднiсть дотримання принципу збалансованостi мiсцевого бюджету на
середньостроковий перiод.

15, !одаток б <Граничнi показники видаткiв бюджету та надання кредитiв з
бюджетУ головниМ розпорядникам коштiв>> мiстить iнформачiю щодо розподiлуграничного обсягу витрат та надання кредитiв за .ono"rrr" розпорядникамикоштiв вiдповiдного мiсцевого бюджету окремо за загzшьним та спецiальним
фондами на середньостроковий бюдж.r"i rrерiЬд".

У графi 1 зазначаеться код згiдно з Типовою вiдомчою класифiкацiею видаткiв
та кредитування мiсцевого бюджету, затвердженою наказом MiHicTepcTBa фiнансiвУкраiЪи вiд 20 вересня 2017 року М 79З;

у графi 2 - найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджету;
У графi 3 (20_ piK (звiт)) показники вiдповiдно до рiчного звiту за

попереднiй бюджетний перiод;
У графi 4 (20_ piK (затверлжено)) - показники на поточний бюджетний

перiод;

у графах 5 - 7 (20_ piK (план)) - розподiл орiснтовного граничного показника
на середньостроковий бюджетний перiод.

. У рядку кУСЬОГО, в тому числi:> у графах з - 7 зазначаеться сума видаткiв за
BclМa головними розпорядниками мiсцевого бюджету, яка мае дорiвнювати cyMi
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:rffiЖ#;r;::llrфО'О' (РЯДок ((загаJIъний 
фонд>) та спецiалъного фонду (рядок

бюджету за Типовою
мiсцевого бюджету>

включаючи показники

Показники, зzlзначенi у додатку б у графах з - 7 у рядках кУСЪого, в томучислi:>>, (загаJIъний 
фондо, пaпaцiал"нrй 'фй" 

мають дорiвнювати пок€}зникам,З€ВНаЧеНИМ У РОЗДiЛi II ДОДаТКа l У графах З -Т у рядках пуСiого за роздiлом II,у тому числi:>>, ((заг€uIьний 
фонд>, <<спецiальний фо"дu вiдповiдно.

16. У додатку_ 7 <<Граничнi показники видаткiвпрограмною класифiкацiсю вицаткiв та кредитуваннязазначаються пок€вники видаткiв мiсцевого бaдr*arу,трансфертiв iншим бюджетам.
У ДОДаТКУ 7 ВИДаТКИ СЛiД Зазначати за групуючими кодами типовотпрограмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевого бюджету,затвердженоТ наказом MiHicTepcTBa фiнансiв УкраiЪи вiд 20 вересня 2017 рокуJ\b 793 (в редакцii наказу MiHiЁTep.r* Oir.rciB YKpain, 

"iд 17 грудн я 2020рокум 78l), без детыIьного розподiлу за б.д*.rпими програмами.Мiжбюджетнi трансферти, якi планусться надавати iншим бюджетам(державномУ та ,iсцЪ""r), також слiд ,u."u.nu." без розподiлу за видами та

;ý#il:Ж;",iО,J]' 
ОКРеМИМ РЯДКОМ НеОбХiДНО 

'u"u""Й (у разi наявностi)

у графах I,2 зазначаються код та найменування показника згiдно з ТиповоюпрограмноЮ класифiкацiсю видаткiв та кредитування мiсцевого бюджету,затвердженоЮ нак€воМ MiHicTepcTBa фiнансiв Украi'ни вiд 20 вересня 2Ol7 рокуМ 79З (В РеДаКЦii НаКаЗУ MiHicTep.r"u бi"ur.i" vnpuiH" 
"iл 17 грудн я 2о2о рокуj\b 781);

У ГРафi З (20- PiK (ЗВiТ)) ПОКаЗники вiдповiдно до рiчного звiту запопереднiй бюджетний перiод;
у графi 4 (20_ piK (затвердЖено)) - показники на поточний бюджетнийперiод;

у графах 5 _ 7 (20_piK (план)) - розподiл орiснтовного граничного показникана середньостроковий бюджетний перiод.
Показники мiжбюджетних транфертiв, зазначенi у додатку 7 у .раф ах З -7 урядках (9000 Мiжбюджетнi ,рur.ф"рrr, у тому числi:>>, <<загальний фо*rд>,кспецiаЛьниЙ фонд>, маютЬ дорi"rо"ur, по*uзникам мiжбюджетних трансфертiв,визначеНим У додаткУ 12 у графах4_8 у рядках <рАзоМ за роздiлами I й tI, утому числi:>, ((загЕLльний фонд>, <спецiалirrИ фондп вiдповiЙ.
загальний обсяг показникiв видаткiв б.д*arу за Типовою програмноюкласифiкацiею видаткiв та кредитування мiсцевого бюджету, затвердженоюНаК€ВОМ MiHicTePcTBa фiНаНСiв Украrни вiд 20 вересн я 20|7 року Ns 79з (в редакцiтнак€ву MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 17 грудня 202Ороку J\b 781), у графах 3 -7 у рядках <УСъОГо, у тому чЙслi:>, uru.-irrй фонр, <спецiальний фонд>> маедорiвнювати загаJI:ному обсягу видаткiв, зазначеному в додатку 1 у графахЗ- 7 урядках <Видатки (з мiжбюджетниМи трансф.рrur"), у тому числi>>, <<загальний

фонд>, кспецiальний фонр вiдповiдно. 
r l
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17' {ОДаТОК 8 <ГРаНИЧНi Показники кредитування бюджету за типовоюпрограмНою класИфiкацiеЮ видаткiВ та кредИтування мiсцевого бюджету> мiститьiнформацiю щодо показникlu 
. 
*р.д"й#п" бюджету, визначених у межахзагальниХ граничниХ показниКir 
- 

"uдurr" кредитiв з мiсцевого бюджету, заТиповоЮ програмною класифiкацiсю 
""o.r-i" та кредитування мiсцевого бюджету,затвердженою наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни"вiд 20 вересня 2011 року'Пl9 79З (В РеДаКЦii НаКаЗУ MiHicTep.r"u'бЙuпсiв yKpaiH, fд 17 грудн я 2020рокуJ\b 781) (з розподiлом 

"uЪu.*"ний та спецiа-гtъний фонди).У цьомУ додаткУ зазначаеТься iнформацiя щодо повернення/надання кредитiвта результатiв кредитування за групуючими кодами ТиповоТ програмноiШtаСИфiКаЧiТ ВИЛаТКiВ Та КРеДИТУВання мiЬцевого бюджету, затвердженоi нак€LзомMiHicTepcTBa фiнансiв YKparH, 
"iд 

ZO ".р.Й 2оП ро*у :Vп ZqЗ (" редапцii наказуMiHicTepcTBa фiнансiв УкраТни вiд 17 йуо"lя 202О року J\b78l), за загальним iспецiа,гtьним фондами.
У графаХ 1, 2 зазначаються код та найменування покЕlзника вiдповiдно доТиповоТ програмУоj класифiкацii видаr*i" ru *редитування мiсцевого бюджету;у графi З (20_ piK (звiт)) nonur""n" вiдповiдно до рiчного звiту запопереднiй бюдже тний перiод;
у графi 4 (20_ piK (затверджено)) - показники на поточний бюджетнийперiод;

у графах 5 - 7 (20_ piK (план)) - розподiл орiентовного граничного пок€вникана середньостроковий бюджетний перiод.
обсяГ поверненнЯ кредитiВ у 

- 
графах З - 7 ма€ дорiвнювати покzlзникамповернення кредитiв пункту З роздiлу I додатка 1.

обсяг надан_ня кредитiв у графах з - 7 мас дорiвнювати показникам наданнякредитiв пункту 2 роздiлу II додатка 1.

l8, !одаток 9 <<Показники бюджетУ розвиткУ>> мiстить пок€вники надходженьта витраТ бюджетУ розвитку на середньостроковий перiод.у графi 1 зазначаеться порядковий номер показника;
у графi 2 - найменування показника;
У ГРафi З (20- PiK (ЗВiТ)) ПОКаЗники вiдповiдно до рiчного звiту запопереднiй бюджетний перiод;
у графi 4 (20_ piK (затверджено)) - показники на поточний бюджетнийперiод;

у графах 5 -7 (20

19, Додаток 10 <<обсяги капiтальних вкладень бюджету у розрiзi iнвестицiйнихпроектiв>> мiстить iнформацiю щодо вкладень бюджету, визначених у межахзагuLльнИх граниЧних показникiв видаткiв мiсцевого бюджету та надання кредитiв змiсцевогО бюджетУ на середньОстроковиЙ бюд*.r"rЙ перiод, у розрiзiiнвестицiйних проектiв
У графi 1 зазначаеться код, згiдно з Типовою програмною класифiкацiеювидаткiв та кредитування мiсцевого бюджету, затвердженою наказом MiHicTepcTBa

на середньостроковий

1,
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фiнансiв УкраiЪи вiд 20 вересня 2017 року J\ъ 79З (в редакцii наказу MiHicTepcTBa
фiнансiв УкраiЪи вiд 17 гру!ня 2020року й zBr);

У ГРафi 2 - КОД, ЗГiДНО З Типовою програмною класифiкацiсю видаткiв такредитування мiсцевого бюджету, затвердженою наказом MiHicTepcTBa фiнансiвУкраiЪи вiд 20 вересня 2Ol7 року Nл 79З'(в редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiвУкраiЪи вiд l7 грудня 2020 року JФ 781);
У Графi з ._ найменУваНня ГолоВного розПоряДника коштiв мiсцевогобюджету / вiдповiд€L,Iьного виконавця, найменування бюджетноi програми згiдно зТиповою програмною класифiкацiею видаткiвЪu *р.дrтування мiсцевого бюджету,затвердженою наказом MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 20 вересня 2Ol7 рокуJф 79З (В РеДаКЦii НаКаЗУ MiHicTep.rru бi"uHciB Украiни вiд 17 грудн я 2020 рокуJф 781);

у графi 4 - найменування iнвестицiйного проекту;
у графi 5 - загальний перiод реалiзацii проекту (piK початку i завершення);
у графi б - загальна BapTicTb проекту;
у графi 7 - (20_ piK (звiт))

попереднiй бюджетний перiод;
- пок€tзники вiдповiдно до рiчного звiту за

у графi 8 (20_ piK (затверджено)) - показники на поточний бюджетний
перiод;

У графаХ 9 _ 11 (20- piK (план)) розподiл орiентовного граничного
пок€tзника на середньостроковий бюджетний перiод;

У графi 12 очiкуваний piBeHb готовностi проекту на кiнець
середньострокового перiоду, Розрахований у вiдсотках.

20, У додаткУ 11 кПоказники мiжбюджетних трансфертiв з iнших бюджетiв>
зЕ}значаються показники мiжбюджетних трансфертiв, якi плануеться отримати з
iНШИХ бЮДЖеТiВ (ДеРжавного та мiсцевих; у розрiзi ik видiв та бюджетiв:

у графi l - код, згiдно Класифiкацiт доходi" б-д*ету, затвердженот наказом
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 14 сiчня 2OI]- року JФ 117 код бюджету;

у графi 2 - найменування трансферту/найменування бюджету ] ruдu"u"u
мiжбюджетного трансферту;

у графi З (20_ piK (звiт)) показники вiдповiдно до рiчного звiту за
попереднiй бюджетний перiод;

У графi 4 (20_ piK (затвердЖено)) - показники на поточний бюджетний
перiод;

у графах 5 - 7 (20_ piK (план)) - розподiл орiентовного граничного показника
на середньостроковий бюджетний перiод.

загальний обсяг мiжбюджетних трансфертiв у графах з - 7 у рядках (рдзом
за роздiлами I та II:, у тому числi:>> мас дорiвнювати cyMi показникiв трансфертiв,
зЕвначених у роздiлах II та III додатка 2 у графах з _7 у рядках (УСъоГо за
роздiлом Il, у тому числi:>> та <УСЬОГо за роздiлом III, у томучислi>> вiдповiдно.

2|. У додаткУ 12 <Показники мiжбюджетних трансфертiв iншим бюджетам)
зазначаютьсЯ пок€tзникИ мiжбюдЖетних трансфертiв до iнших бюджетiв
(державного та мiсцевих) у розрiзi ix видiв та бюджетiв:
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у графi 1 - коД ПрограМноТ класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевогобюджету, вiдповiдно до Структури кодування Програмноi класифiкацiт видаткiв такредитуВаннЯ мiсцевогО бюджетУ, затверДженоi 
"unuro' 

MiHibTep.r"u $i"ur.;"УкраiнИ вiд 20 вересня 2Ol7 року J\b 793 (" о.оu*цiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiвУкраiни вiд lб грудня 2019 року лlь 5з9) U пЬд О.джету;
У ГРафi 2 - КОД, ЗГiДНО З ТИПОВОЮ програмною класифiкацiею видаткiв такредитуВаннЯ мiсцевого бюджету, затвердженою наказом MiHicTep.r.u Ji"u".i"УкраiЪи вiд 20 вересня 2о17 року м 793 (в редакцiТ наказу MiHicTepcTBa фiнансiвУкраiни вiд l 7 грудня 2020 року М 78l );
у графi 3 - найменування трансферту / найменування бюджету -отримувачамiжбюджетного трансферту;
У ГРафi 4 (20_ PiK (ЗВiт)) показники вiдповiдно до рiчного звiту запопереднiй бюджетний перiод;
у графi 5 (20_ piK (затвердЖено)) - показники на поточний бюджетнийперiод;

у графах б _ 8 (20_ piK (план)) - розподiл орiентовного граничного показникана середньостроковий бюджетний перiод.
загальний обсяг мiжбюджетних трансфертiв у графах 4 - 8 у рядках (рАзом

;:лО,::*:1Il _r:."Члl__{_.11rУ, 
чlслi:>, *u.*"""И бо"л,,, <спецiал ьний фонд> масдорlвнювати показникам мiжбюджетних тра

у тому числl:
фоrдп, п.п.чi-rний фонд" "t^;;;ffiЖ;ffiry1"-Ж 

ТОМУ ЧИСЛl:)' КЗаГаЛЬНИЙ

Начальник управлiння фiнансi
Зазимськоi сiльськоI ради

ар'яна ЧИЖ

-<щlр *

yyKJblЙ
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ЗАТВЕРД}КЕНО
Наказ Управлiння фiнансiв
Зазимськоi сiльськоi ради
Броварського району
киiвськоi областi
вiд 14 липня2021року J\b 14-Ф

Тапова форлtа проzнозу лriсцевоzо бюdlrcеmу

Прогноз
iльськоТ bHoi

ййffiffi,чi)
на 2022-2024 рокп

(середньостроковий бюджетний перiод)
(10523000000)
(код бюджету)

I. Загальна частина

у цьому роздiлi зазначаеться iнформацiя щодо:
норматиВно-правОвих aKTiB, на яких грунтусться прогноз мiсцевого бюджетуна середньОстроковиЙ перiоД (далi прогноз) та його вiдповiднiсть цiлям тапрiоритетам, визначеним у прогнозних i програмних документах економiчного тасоцiа-гtьного розвитку УкраТни i вiдпоuiдrоТЪ.рrторiТ;
мети прогнозу мiсцевого бюджету як документа середньострокового

оюджетного планування ;

основних завдань бюджетноi полiтики вiдповiдноТ
середньостроковий перiод;

цiлей та очiкуваних результатiв, яких плануеться досяг-ти у середньостроковiй
перспективi в рамках виконання завдань прогнозу;

можливих ризикiв невиконання прогнозних покulзникiв та заходiв з мiнiмiзацii
впливу фiскальних ризикiв на показники бюджету;

iншиХ положеНь та показникiв, що стосуються цього роздiлу.

rL OcHoBHi прогНознi поКазникИ економiчного та соцiального розвитку

у цьому роздiлi зазначаеться iнформацiя щодо:
поточного стану соцiально-економiчного розвитку вiдповiднот територiт таочiкуваних результатiв ix досягнення до кiнця поточного року;
цiлей та прiоритетiв соцiально-економiчного розвитку вiдповiдноi територii на

середньостроковий перiод;
основних прогнозних макропоказникiв економiчного та соцiа-гlьного розвиткуукраiни й основних прогнозних показникiв економiчного та соцiального роa""r*увiдповiдНоi теритОрii, вiдпОвiднО до яких сформовано прогноз мiсцевого бюджету,

територii на
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а також пок€}зникiв, визначених на вiдповiднi бюджетнi перiоди БюджетноюдеклараЦiсю, якi враховано ПiД час визначення показникiв прогнозу мiсцевогобЮДЖетУ на середньостроковий перiод ru ru*оо формою:

та показникiв, що стосуються цuо.о рБЛrr1.

III. Загальнi показники бюджету

у цъому роздiлi зазнача€ться iнформацiя щодо:заг€Lпьних пок€вникiв доходiв i фiнансування бюджету, повернення кредитiвдо бюджетУ, заг€UIьних граничних показникiв u"дurпi"" Ъroо*arу та наданнякредитiв з бюджету згiдно }додатком 1 до цього прогнозу;врахування положень та показникiв, визначених прогнозом мiсцевогобюджетУ, схв€lJIеНим У попередньому бюджетному перiодi, та пояснення вiдхиленьпокz}зниКiв прогнозу мiсцевого бюджету вiд nonur""niB, визначених на вiдповiднiбюджетнi перiоди прогнозом ,iсце"о.о Бrоrп..у, схв€uIеним у попередньомубюджетному перiодi;
1ншиХ положеНь та пок€tзникiв, що стосуються цього роздiлу.

IV. Показники доходiв бюдпсету

у цьому роздiлi зазначасться iнформацiя щодо:показникiв за основними видами доходiв бюджету згiдно з додатком 2 доцього прогнозу;
впливу на показники доходiв мiсцевого бюджету змiн до нормативно-правових aKTiB, змiн в адмiнiстративно-територiа_гrьному ycTpof, змiнимiсцезнаходження суб'ектiв господарювання - платникiв податкiв тощо;прогнозних втрат мiсцевого бюджету внаслiдок наданих пiльг зi сплатиподаткiв та зборiв;
lншиХ положеНь та пок€tзникiв, що стосуються цього роздiлу.

V, ПокаЗникИ фiнансуВаннЯ бюджеry, показцИки мiсцевого боргуо

::;:::т :_l"_ 
А_:r" н о м н о ю 

.Р 
е с публ i к о ю К р и м, о бл а с н о ю р ад о ю ч итериторiальною громадою MicTa борry rч надання мiсцевих гарантiй

НайменуuанЙ
пок€lзника,

одиниця вимiру

20_ piK
(звiт)

20_ piK
(затверджено)

20-- piK
(план)

20 _ piK
(план)

20 _ piK
(план)

lнших поло}(ень

у цъому роздiлi зазначаеться iнформацiя щодо:
пок€вникiв фiнансування бюджету згiдно з додатком З до цього прогнозу;показникiв мiсцевого боргу згiдно з додатком 4 до цього прогнозу,



гарантованого Автономною
територiальною громадою MicTa
Додатком 5 до цъого прогнозу;

l8

Республiкою Крим, обласною радою чиборry та надання мiсцевих гарантiй згiдно з

цtлей та завдань управлiння мiсцевим боргом;
iншиХ положеНь та пок€lзникiв, що стосУються цього роздiлу.

у цьому роздiлi зазначаеться iнформацiя щодо:граничних показникiв видаткiв мiсцевого бюджету та надання кредитiв змiсцевого бюджету головним розпорядникам бюджетних коштiв згiдно з додатком6 до цього прогнозу;
граничних показникiв видаткiв бюджету за Типовою програмноюкласифiкацiею видаткiв та кредитування бюджету згiдно з додатком 7 до цьогопрогнозу;
граничних показникiв

класифiкацiсю видаткiв та
прогнозу;

vI. Показники видаткiв бюджеry та надання кредитiв з бюджету

кредитування бюджету за Типовою про|рамною
кредитування бюджету згiдно з додатком 8 до цього

цiлей державноi полiтики у вiдповiднiй сферi, реалiзацiю якихздiйснюватимуть головнi розпорядники коштiв ,niЁц""о.о бюджету всередньостроковому перiодi та показникiв ix досягнення;врахування гендерних аспектiв з метою зменшення гендерних розривiв,послаблення негативних та посилення позитивних тенденцiй у вiдповiднiйсферi/галузi З огляду на забезпечення гендерних потреб та задоволення rендернихiHTepeciB;

впливу на показники видаткiв та кредитування мiсцевого бюджету змiн донорматиВно-правовиХ aKTiB' змiн у мережi бюджетн"r' у.ru"ов/закладiв та уcTpykTypi та чисельностi ik працiвнипi", змiни кiлькостi Ъ.,оrп"uuчiв публiчнихпослуг, суб'сктiв кредитування та суб'сктiв господарювання комун€Lльного секторуекономiки тощо;
iншиХ положеНь та показникiв, що стосуються цього роздiлу.

VII. Бюджет розвитку

у цьому роздiлi зазнача€ться iнформацiя щодо:показникiв бюджету розвитку за основними видами надходжень таорiентованими обсягами 
"rrpur, визначених у межах заг€шьних граничнихпок€tзникiв видаткiв мiсцевого бюджету, згiдно з додатком 9 до цього прогнозу;обсягiв капiтальних вкладень У розрiзi iнвестиlliйних проектiв, визначен их умежах загалъних граничних показникiв видаткiв мiсцевого бюджету та наданнякредитiв з мiсце.вого бюджету, згiдно з додатком 10 до цього прогнозу;мети, цiлей капiтальних iнвестицiй та очiкуваних соцiально-економiчних

результатiв вiд здiйснення капiтальних вкладень;
iншиХ положеНь та пок€lзникiв, що стосУються цього роздiлу.
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vIп' Взасмовiдносини бюджетУ з iншими бюджетами

проекту

У цьому роздiлi зазначасться iнформацiя щодо:
мети та напрямiв мiжбюджетних вiдносин;
пок€}зниКiв мiжбЮджетних трансфертiв з iнших бюджетiв у розрiзi ix видiв табюджетiв (державного та мiсцевих) згiдно з додатком 11 до цього прогнозу, атакож пiдстав та цiлей ik отримання;
показникiв мiжбюджетних трансфертiв iншим бюджетам у розрiзi ix видiв табЮДЖеТiВ (деРжавного та мiсцевих) -iд"о . о"о.r-Ъ,i i;;; цього прогнозу, атакож пiдстав та цiлей ix надання;
iншиХ положеНь та показникiв, що стосУються цього роздi.,rу.

IX. Iншi положення та показники прогцозу бюджету

у цьому роздiлi зазначасться iнформацiя щодо:
iнших показникiв i положень прогнозу, необхiдних для складання

рiшення про мiсцевий бюджет;
наявностi/вiдсутностi додаткiв до

Начальник управлiння МарОяна ЧИЖ
Зазимськоi сiльськоi ради

,6#цъ
йýiв\чs/#9

'ф:qýъ_dй *
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лодаток 1

до Типовоi форми прогнозу
мiсцевого бюджету

Загальнi показники бюджету

Найменуванн, поr*чзника

I. Загальнi чнi показники надходжень
ли (з мiжбюджетними

и), у тому числi:

ансування, у тому числi:

пецiальний

пецiальний
'СЬОГО за роздiлом I, у,о*у
ислi:

пецiальний

II. Загальнi ичнl показники видаткiв та надання
идатки (з мiжбюджетними

и), у тому числi:

пецiапьний
в у тому числi:

1альнии

СЪОГО за роздiлом II, у,о*

пецiальний

/ Qi:t-o
l_ оl

w

(код бюджету)

Начальник управлiння фiна
Зазимськоi сiльськоi ради

МарОяна чияt

";;-о9
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Додаток 2
до Типовоi форми прогнозу
мiсцевого бюджету

Показники доходiв бюджету

(код бюджету)

Найменува"", по*чЙЙБ

I. Доходи (без вання мiжбюджетних
ЬНий фонд, у,o*y.rr.ni

lодатковi надходження, у тому
ислi:

еподатковi надходження, у тому
аслi:

оди вiд о.,ерацiиi пйrurrйJ
у числi:

цiальний фйдЛыу ""*i,датков1 надходження, у тому
элi:

податковi надходження, у тому
элi:

ходи вiд операцiй з капiiйыJ
ду числi:

СЬОГО,u роrдБЙlJ,БЙу
пслi:

ний фонд, у тому числi:
{ll з державного бюджету, у
числi:

уовенцll з державного бюджету, у
rMy числi:
пецlальний фонд, у тому числi:

{1l з державного бюджету, у
числi:
нцl1 з державного



числi:

пецiа,,IьниЙ

з iнших,мiсцБii?БйББ
гальний фонд, у тому 

"исrri

пецiаr,"п"й фо"дJlйi .rйБi

АЗОМ rа роздiлаЙЙlТГБПll
0му числi:

пецiальний

Начальник управлiння фi
ЗазимськоТ сiльськоi ради ffi:

Y9

Мар'яна ЧИЖ

Ф ] укр-NYg
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flодаток З

Нача"цьник управлiння фi
Зазимськоi сiльськоi ради

до Типовоi форми прогнозу
мlсцевого бюджету

Мар'яна ЧИЖ

Показники фiнансування бюджеry

(код бюджету)

НайменувЙ"" пЙаr,r"м

iшне фiна чддJ тому числi:

пецiа,тьний

вання, у тому числi:

пецiальний

вання за типом гового зобов'язанняансувалня за борговиr" оп.рацЙЙ,l
у числi:

нансування за активними операцr"rrJ
иу числi:

пецiальний

t y*pi\g
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{одаток 4
до Типовоi форми прогнозу
мlсцевого бюджету

Показники мiсцевого боргу

,

(код бюджету)

Начальник управлiння фiна
Зазимсько[ сiльськоi ради

Мар'яна

Нuйr*"уrа"ЙпЙБrr-iЙ

нацiона"rьнiй валБтi
внiшнiй

iноземнiй 
"а""юriпацi опа,"uпiй uаrrБri Gй_ Б
нацiональнiй валютi
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{одаток 5

показники гарантованого двтономною Республiкою Крим, обласною радоюЧи ТериТорiальною гроМаДою MicTa oop.yi надання-lй""х гарантiй

Начальник управлiння фi
ЗазимськоI сiл ьськоТ радиl

до Типовоi форми прогнозу
Мlсцевого бюджету

Мар'яна ЧИЖ

код бюдж
На й м е нув urr-*, "Й r*чз н и ка

I. Гара"rоБа"Й г (на кiнець
шнlи оо

нацiонатrьнiй валБтi
iшнiй бо

i"озеr"iйЪйБri
нацiональнй-аоютi----

JJ. Надання йББвих гарантiй
надання внутрiшнiх гарантiй

г надання зовнiшнiх
iноземнiй uатюri
нацiональнiй ваrrютi
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Додаток б
l

:

до Типовоi' форми прогнозу
мlсцевого бюджету

Граничнi показники видаткiв бюджету та надання кРедитiв з бюджетуголовним розпорядникам коштiв

(код бюджету)

Найменувч"rr, .ЙБ"*rо.о
розпорядника коштiв мiсцевого

ОЛОВНИЙ РОЗПОРЯДН"П ПОШ.Б
lсцевого бюджету 1,
тому числi:

пецiальний
оловний розпорядник коштiБ
lсцевого бюджету 2,
тому числi:

пецlальний фонд
оловний розпорядн"к пошrБ
lсцевого бюджету 3,
тому числi:

ьний фонд
пецiальний

Начальник управлiння фiнансi
Зазимськоi сiльськоi ради

ар'яна ЧИХt
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Додаток 7
до Типовоi форми прогнозу
мlсцевого бюджету

граничнi показники видаткiв бюдлсеry за Типовою програмноюкласифiкацiею видаткiв та кредиryвання мiсцевого бюджету

(код бюджету)

Найменувч"rо .rББ""Й

lержавне управлiння, у тому
ислi:

пецiальний

оцiальний rа""сirа соцiальне

ульryра i мистецr,во, у тому
ислi:

культураiспорт,утому

альний
,лово-комунальне

номiчна дiяльнiсть, у тому

нша дiяльнiсть,

{iжбюджетнi трансqерпи,JlgБ
ислi:

ьний фонд, у,ому "ислi

l

{



:

Начальник управлiння фiнансiв5ази}lсько[ сiльськоi ради р'яна ЧИЖ

съого;r;й;;'
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Додаток 8
до Типовоi форми прогнозу
мlсцевого бюджету

граничнi показники кредитування бюджету за Типовою програмноюкласифiкацiею видаткiв та кредитування мiсцевого бюджету
Ё

Начальник управлiння фiнанс
ЗазимськоТ сiльськоТ ради

Мар'яна ЧИЖ

(код бюджету)

Найменувч"t r rБiБr,ЙЙ

ння кредитiв, у тому числi

адання кредитiв. у To]lIy числi:

пецiа_гrьний

ня (результат
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Додаток 9

Начальник управлiння фiнаЗазимсько[ сiльськоi ради

Показники бюджеry розвитку

{rWA

до Типовоi форми прогнозу
мlсцевого бюджету

}\
,-\оо

б\ -:
IJ*,ýý
-:ý i

*/t

ýе'$ \

W

(код бюд*.r9

Д. наДд9rйння бошти, що передаються i..ББйБЫffi
.ошти вiд поверн"""" *р.ф
юджету, та вiдсотки, сплаченi за користування
ими

з мlсцевих бюджетiв
lсцевt заIIозичення

ншl надходження
съого за-йййБйп

iтальних трансфертi" (суО"е"цit))

виконання iнвестицiйниЙ

ншi капiтал"rгйдirпй
нески до статутно.о капiтБуýбБкБ
)сподарювання
гашення мiсцевого

оi ради yи територiа-llьноI громuо" *i"ru
ння мiстобчлiвны791

ншt видатки бю
СЪОГО за роздiлом II

;;ф

Мар'яна ЧИ}К

(

l

i

ll
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:

Додаток l0

l
обсяги капiтальних вкладень мiсцевого бюджеry

проектiв

до Типовоi форми прогнозу
мIсцевого бюджету

у розрiзi iнвестицiйних

Начальник управлiння фiна
Зазимськоi сiльськоi ради

(код бюджету)

класифiк
ацii

видаткiв
та

кредитув
ання

мrсцевого
бюджету

Код
Типовоi

програмн
оi

класифiк
ацii

видаткiв
та

кредитув
ання

мiсцевого
бюджеrу

Наймену-
вання

головного
порядн

ка коштiв
мiсцевого
бюджету /

ного
виконавця
найменува

ння
бюджетноi
програми

згiдно
з Типовою
програмно

ю

iсю
идаткiв

ня
мiсцевого

Наймену-
вання

iнвестицiй
ного

проекту

Загаль-
ний

перiод

(piK
початку

i
заверше

ння)

;plK
(звii
T)l

20_
piK

(затв
ер-

джен
о)

!0_
piK
пла
н)

piK
пла
н)

piK
пла
н)

Очiкува
ний

piBeHb
готовно

cTi
проекту

на
кiнець
20_
року

(план),
о,//о

Зага-
льна
BapTi
сть

ппalАIсп

ту

1 ) 3 5 6 I,1 8 9 10 11 72

к к усьOго к к
к

МарОяна ЧИЖ
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Додаток 1l
до Типовоi форми прогнозу
мlсцевого бюджету

показники мiжбюджетних трансфертiв з iнших бюджетiв

Начальник управлiння фiна
ЗазимськоТ сiльськоi ради

Мар'яна ЧИ}К

(код бюджету)

. 
Найменуrч"Й rр"""6"рý7-

найменування бюджеIу - налавача
мiжбюджетного

20-_
piK

план

20_
piK

план

айменування
менування бю.

именування бю

менування

менування бю

га"тьний

Ы*;,
- y\I,g>/
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Додаток 12
до Типовоi форми прогнозу
мlсцевого бюджету
(абзац четвертий роздiлу VIIr)

показники мiжбюджетних трансфертiв iншим бюджетам

Начальник управлiння фiнанЗазимськоi сiльськоi ради
МарОяна ЧИЖ

*

lKpi ь_)

(код бюджету)

]од Програм
класифiкацii
видаткiв та

кредитування
мiсцевого

бюджету / код

код Типовоi'
програмно[

класифiкацiii
видаткiв та

мiсцевого

Наi,r,еrl ванн"]frЙффfr
/ наи}tен},вання бюджец, -

отримувача
мiжбюджетного

трансферту

20_ piK
затверд
жено)

Iз загального

айменування
менування бю

аименування бю,
!з "r"цiч""i"ББ

айменування т
менування бю,
менування

АЗОМ,а роrдi"rа*r" I,1П
0му числi:
гальний фонд _:r";;:

цtапьний


