
"ЗАТВЕРДЖУЮ"

            (  посада )                                                                      

                                                                                              (  підпис )           (ініціали і прізвище)

М.П.

Номер

Дата

Вид бюджету              ________________________________,

код та назва  відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету__________________,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  ____________

Відділ-виконавець ____________________________________________

Підстава 

(грн.)

загальний

 фонд

спеціальний 

фонд

разом

1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ  - усього

у тому числі:

Резервний фонд х

доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

Зменшення обсягу фінансування на інші функції

Трансферти з державного бюджету (розписати за кодами 

класифікації доходів)

Фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування 

бюджету за типом боргового зобов'язання)*

Повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами 

програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, 

класифікації кредитування бюджету)

Інші джерела (вказати)

ВИТРАТИ - усього

у тому числі:

видатки (розписати за кодами економічної класифікації 

видатків бюджету)

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування 

бюджету за типом боргового зобов'язання)**

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації 

кредитування бюджету)

________ _________________ ________

( підпис)         ( ініціали і прізвище) ( підпис)     ( ініціали і прізвище)

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) _________________________).

про зміни до річного розпису бюджету
на  _______  рік

Додаток 1

до Порядку складання і виконання розпису 

міського бюджету м.Золотоноша

Начальник фінансового 

управління

ДОВІДКА

Головний спеціаліст відділу по 

плануванню бюджету та фінансуванню 

установ бюджетної сфери

Сума змін (+, -)

* До надходжень належать доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) 

запозичень (код 401000), кошти від приватизації державного майна (код 500000), повернення бюджетних коштів з 

депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів, а також коди 601100, 602100, 603000, 

604100. 

** До витрат належать видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу (код 402000) та розміщення 

бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів, а також коди 601200, 602200, 604200.

Начальник відділу по плануванню бюджету та                                        

фінансуванню установ бюджетної сфери

________________

Код Найменування 



"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Начальник фінансового управління

(посада)                                                                      

(підпис)              (ініціали і прізвище)

______________

М.П.

Номер            

Дата                

(грн.)

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

2110 Оплата праці 

2120 Нарахування на оплату праці

2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали

2230 Продукти харчування

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 

реалізації державних (регіональних) програм 

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку 

2700 Соціальне забезпечення

5000* Інші видатки

УСЬОГО  

    ___________________________________________              ________________________      

   (підпис)              (ініціали і прізвище)  (ініціали і прізвище)

Підстава  ____________________________________________________________________________________________

Начальник відділу по плануванню бюджету та фінансуванню 

установ бюджетної сфери

Додаток 2

до Порядку складання і виконання розпису 

міського бюджету м.Золотоноша

Д О В І Д К А 

про зміни до помісячного розпису асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету 

на __________ рік 

Вид бюджету _________________________________________________________________________________________,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету ___________________________________________________,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_________________________________

Відділ-виконавець _____________________________________________________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів) _________________________).

* - Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо.  

Головний спеціаліст відділу по плануванню бюджету та фінансуванню установ 

бюджетної сфери

(підпис)

КЕКВ Найменування

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями: разом на 

рік



"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Начальник фінансового управління

(посада)                                                                      

(підпис)           (ініціали і прізвище)

М.П.

Номер            

Дата                

(грн.)

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

УСЬОГО  

    ___________________________________________              ________________________      

   (підпис)                 (ініціали і прізвище)  (ініціали і прізвище)(підпис)

ККК Найменування

Сума змін (+,-)

у тому числі за місяцями: разом на 

рік

Підстава  ____________________________________________________________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів) _________________________).

Начальник відділу по плануванню бюджету та фінансуванню 

установ бюджетної сфери

Додаток 3

до Порядку складання і виконання розпису міського 

бюджету м.Золотоноша

Головний спеціаліст відділу по  плануванню бюджету та фінансуванню установ 

бюджетної сфери

ДОВІДКА

про зміни до помісячного розпису надання кредитів із загального фонду бюджету

на ___________ рік

Вид бюджету _________________________________________________________________________________________,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету ___________________________________________________,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_________________________________,

Відділ-виконавець _____________________________________________________________________________________



"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Начальник фінансового управління

(посада)                                                                      

(підпис)           (ініціали і прізвище)

М.П.

Номер            

Дата                

(грн.)

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

 

УСЬОГО  

    ___________________________________________              ___________________      

   (підпис)                 (ініціали і прізвище)  (ініціали і прізвище)(підпис)

ККД Найменування

Сума змін (+,-)

у тому числі за місяцями: разом на 

рік

Додаток 4

до Порядку складання і виконання 

розпису міського бюджету м.Золотоноша

Д О В І Д К А 

про зміни до помісячного розпису доходів загального фонду бюджету

на ________________  рік 

Відділ-виконавець _____________________________________________________________________________________

Підстава  ____________________________________________________________________________________________

Начальник відділу по плануванню доходів та фінансів 

установ виробничої сфери

Головний спеціаліст відділу по плануванню доходів та фінансів установ 

виробничої сфери



"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Начальник фінансового управління

(посада)                                                                      

(підпис)           (ініціали і прізвище)

М.П.

Номер            

Дата                

(грн.)

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

УСЬОГО

-1085 -250 70 -129,8 40 414,8 70 224 424 222

    ___________________________________________              ___________________      

   (підпис)              (ініціали і прізвище)  (ініціали і прізвище)(підпис)

ККФ Найменування 

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями: разом на 

рік

Додаток 5

до Порядку складання і виконання розпису 

міського бюджету м.Золотоноша

Д О В І Д К А 

про зміни до помісячного розпису фінансування загального фонду бюджету

на ____________ рік 

Відділ-виконавець _____________________________________________________________________________________

Підстава  ____________________________________________________________________________________________

Начальник відділу по плануванню бюджету та 

фінансуванню установ бюджетної сфери

Головний спеціаліст відділу по  плануванню бюджету та фінансуванню 

установ бюджетної сфери



"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Начальник фінансового управління

(посада)                                                                      

(підпис)           (ініціали і прізвище)

М.П.

Номер            

Дата                

(грн.)

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього

у тому числі:

доходи (розписати за кодами класифікації доходів 

бюджету)

зменшення обсягу фінансування на інші функції

фінансування (розписати за кодами класифікації 

фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання)*
повернення кредитів до бюджету (розписати за 

кодами програмної класифікації видатків та 

кредитування бюджету, класифікації кредитування 

бюджету)

ВИТРАТИ - усього

у тому числі:

видатки (розписати за кодами економічної 

класифікації видатків бюджету)

фінансування (розписати за кодами класифікації 

фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання**

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами 

класифікації кредитування бюджету)

-1085 -250 70 -129,8 40 414,8 70 224 424 222

     

   (підпис)                              (ініціали і прізвище)  (ініціали і прізвище)

Додаток 6

до Порядку складання і виконання 

розпису міського бюджету м.Золотоноша

Начальник відділу по плануванню бюджету та 

фінансуванню установ бюджетної сфери

Головний спеціаліст відділу по  плануванню бюджету та фінансуванню 

установ бюджетної сфери

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету____________________________________________,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_________________________________

Д О В І Д К А 

про зміни до помісячного розпису спеціального фонду бюджету

(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)

на ____________ рік 

Вид бюджету _________________________________________________________________________________________,

Відділ-виконавець _____________________________________________________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевих бюджетів) _________________________).

*До інших надходжень належать доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету, кошти від державних (місцевих) запозичень (код 401000), кошти від приватизації державного майна (код 500000), 

повернення бюджетних коштів з депозитів, надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних паперів, а також коди 601100, 602100, 603000, 604100.

** До витрат належать видатки бюджету, надання кредитів з бюджету, погашення боргу (код 402000) та розміщення бюджетних коштів на депозитах, придбання цінних паперів, а також коди 601200, 

602200, 604200.

(підпис)

Підстава  ____________________________________________________________________________________________

Код Найменування 

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями: разом на 

рік

    _________________________________________________



КВК

КПКВК

(грн.)

(органи казначейської служби) ________ ________________

( підпис)              ( ініціали і прізвище)

М.П.

Залишки коштів на початок року (01.01.20____)

ДОВІДКА

Усього

реєстраційні рахунки, що відкриті в органах

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

Найменування 

Державного казначейства, 

Сума

Додаток 7

до Порядку складання і виконання розпису міського 

бюджету м.Золотоноша

(код відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету)

станом на "___" _______________ 20__ року

про підтвердження надходжень на спеціальні 

Код 



Додаток 8

до Порядку складання і 

виконання розпису міського 

бюджету м.Золотоноша

розрахунковий рахунок

особовий / реєстраційний

1 2 3 4 5 6 7 8

Всього

Вик. телефон

Сума заявки, грн.

Заявка на виділення коштів загального фонду міського бюджету  по головному розпоряднику коштів 

станом на _______________20_____р.

Профінансовано, грн.

на рік, грн. на відповідний період, грн.

Уточнений план

** до заявки в обов'язковому порядку додається детальна розшифровка заявлених сум за напрямками використання, заходами в довільній формі для можливості здійснення детального аналізу замовлених коштів

* вказується у разі затвердження напрямків/заходів згідно рішення про міський бюджет на відповідний період

Головний бухгалтер                                                           ___________________________________                     / П.І.Б./

КПКВК КЕКВ

Примітка**

Показник

Назва 

напрямку/заходу*



розрахунковий 

рахунок

Всього

КПКВК /КЕКВ
Уточнений план на 

рік, грн. 

(сума цифрами та  прописом)

Головний бухгалтер                                 ___________________________________                     / П.І.Б./

Назва об’єкту, заходу
Виконані 

роботи

Разом за заявкою ________________грн.______________________________________________грн.

Аванс
у т.ч. по 

договору

Примітка

Профінансовано, грн.

Сума заявки ( в 

розрізі договорів), 

грн.

Детальний перелік 

будівельних, 

ремонтних робіт, 

виготовлення ПКД, 

інші заходи, 

постачальник 

товарів/виконавець 

робіт, послуг  

Очікуваний 

термін 

виконання робіт 

з __по_
особовий / 

реєстраційний

Додаток 9

до Порядку складання і виконання 

розпису міського бюджету м.Золотоноша

Всього
у т.ч. по 

договору
Всього

у т.ч. по 

договору
Всього

Уточнений план на 

відповідний період, 

грн.

Заявка на фінансування видатків спеціального фонду 

(у т.ч. за складовими частинами) міського бюджету по головному розпоряднику коштів 

станом на _______________20_____р.



Додаток 10

до Порядку складання і 

виконання розпису міського 

бюджету м.Золотоноша

розрахунковий рахунок

1 2 3 4 5 6

Всього

Головний бухгалтер                       ___________________________________                     / П.І.Б./

* до заявки в обов'язковому порядку додається детальна розшифровка заявлених сум за напрямками використання, заходами в довільній формі для можливості здійснення детального 

аналізу замовлених коштів

на _____рік, грн. на відповідний період, грн.

Заявка на перерахування коштів субвенції з державного або обласного бюджетів, що надійшли до загального фонду міського 

бюджету головному розпоряднику коштів 

станом на _______________20_____р.

Назва субвенції 

міському бюджету

КПКВК /КЕКВ

Уточнений план

Профінансовано, грн.
Сума для перерахування, 

грн.*особовий / 

реєстраційний



"ЗАТВЕРДЖУЮ"

            (  посада )                                                                      

                                                                                              (  підпис )           (ініціали і прізвище)

Погоджено** М.П.

____________________________
(посада)

_______________________________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

______________

М.П. (число, місяць, рік)

Номер

Дата

Вид бюджету              ________________________________,

код та назва  відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету__________________,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  ____________

(грн.)

загальний

 фонд

спеціальний 

фонд

разом

1 2 3 4 5

1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

1.1 Поточні видатки

1.2 Капітальні видатки

1.3 Надання внутрішніх кредитів

1.4 Надання зовнішніх кредитів

*

( підпис)            ( ініціали і прізвище)

( підпис)            ( ініціали і прізвище)

М.П.*** ___________________

(число, місяць, рік)

Код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету ____________.

Сума змін (+, -)

Керівник**

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)) ____________________________,

на  _______  рік

Додаток 11

до Порядку складання і виконання розпису 

міського бюджету м.Золотоноша

____________________________

ДОВІДКА

про зміни до плану використання бюджетних коштів

Головний бухгалтер

(начальник планово-фінансового підрозділу) ____________________________

*Форма довідки про зміни до плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною 

класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів, у разі 

потреби може бути доповнена іншими показниками. 

** Довідка про зміни до плану використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та 

погоджується розпорядниками коштів. Для вищих навчальних закладів та наукових установ довідка про зміни до 

плану використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, 

встановленому для затвердження кошторисів. 

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи/одержувача, найменування міста, району, області 

________________________________________________________________________________,

підстава____________________________________

№

з/п
Показники

____________________________



1
Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.

*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних 

закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.



 





"ЗАТВЕРДЖУЮ"

_______________________

(посада)                                                                      

(підпис)              (ініціали і прізвище)

______________

М.П.

Номер            

Дата                

(грн.)

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Оплата праці 

Нарахування на оплату праці

Медикаменти та перев"язувальні матеріали

Продукти харчування

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

Соціальне забезпечення

Інші видатки

УСЬОГО  

( підпис)            ( ініціали і прізвище)

( підпис)            ( ініціали і прізвище)

М.П.** ___________________

(число, місяць, рік)

____________________________

____________________________

Керівник*

Головний бухгалтер

(начальник планово-фінансового підрозділу)

* Для вищих навчальних закладів та наукових установ, довідка про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у 

порядку, встановленому для затвердження кошторисів. 

** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному 

бюджеті.
1
Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи/одержувача, найменування міста, району, області 

________________________________________________________________________________,

назва фонду бюджету _____________________________________________________________________________________

Підстава  ____________________________________________________________________________________________

Показники

Сума змін (+,-)

у тому числі за місяцями: разом на 

рік

Код економічної класифікації видатків бюджету____________________________________________.

Додаток 12

до Порядку складання і виконання розпису 

міського бюджету м.Золотоноша

Д О В І Д К А 

про зміни до помісячного плану використання бюджетних коштів 

на __________ рік 

Вид бюджету _________________________________________________________________________________________,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету ___________________________________________________,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів)) ____________________________,



"ЗАТВЕРДЖУЮ"

            (  посада )                                                                      

                                                                                              (  підпис )           (ініціали і прізвище)

М.П.

Номер

Дата

Вид бюджету              ________________________________,

код та назва  відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету__________________,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  ____________

Підстава 
(грн.)

загальний

 фонд

спеціальний 

фонд

разом

1 2 3 4 5

НАДХОДЖЕННЯ  - усього

у тому числі:

доходи (розписати за кодами класифікації доходів)

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування 

за типом боргового зобовязання)

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами 

програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, 

класифікації кредитування бюджету)

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

у тому числі:

видатки (розписати за кодами економічної класифікації 

видатків бюджету)

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами класифікації 

кредитування бюджету)

______________________________ ______________________________

( підпис)         ( ініціали і прізвище) ( підпис)     ( ініціали і прізвище)

М.П.* ___________________

(число, місяць, рік)

* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних 

закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. 

** Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими 

вносяться зміни.

Найменування 

Сума змін (+, -)

Код**

Керівник

Головний бухгалтер / начальник планово-

фінансового відділу

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 

_______________________________).

Додаток 13

до Порядку складання і виконання розпису 

міського бюджету м.Золотоноша

_______________________________

ДОВІДКА

про зміни до кошторису

на  _______  рік

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи________________________________________,



            (  посада )                                                                      

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи________________________________________,



"ЗАТВЕРДЖУЮ"

(посада)                                                                      

(підпис)              (ініціали і прізвище)

______________

М.П.

Номер            

Дата                

(грн.)

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

2110 Оплата праці 

2120 Нарахування на оплату праці

2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали

2230 Продукти харчування

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  

2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 

реалізації державних (регіональних) програм 

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів розвитку 

2700 Соціальне забезпечення

5000* Інші видатки

УСЬОГО  

    ___________________________________________              ________________________      

   (підпис)              (ініціали і прізвище)  (ініціали і прізвище)

М.П.** __________________________

(число, місяць, рік)

(підпис)

* Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо. 

** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

1
Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.

у тому числі за місяцями: разом на 

рік

Найменування

Сума змін (+,-)

Керівник Головний бухгалтер / начальник планово-фінансового відділу

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_________________________________

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи_____________________________________________________________,

Підстава  ____________________________________________________________________________________________

КЕКВ

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів) ______________________________________).

Додаток 14

до Порядку складання і виконання розпису 

міського бюджету м.Золотоноша

Д О В І Д К А 

про зміни до плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету 

на __________ рік 

Вид бюджету _________________________________________________________________________________________,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету ___________________________________________________,



"ЗАТВЕРДЖУЮ"

(посада)                                                                      

(підпис)           (ініціали і прізвище)

М.П.

Номер            

Дата                

(грн.)

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

УСЬОГО  

    ___________________________________________              ________________________      

   (підпис)              (ініціали і прізвище)  (ініціали і прізвище)

М.П.* __________________________

(число, місяць, рік)

* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

1
Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.

Підстава  ____________________________________________________________________________________________

ККК Найменування

Сума змін (+,-)

у тому числі за місяцями:

Керівник Головний бухгалтер / начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи ____________________________________________________________,

разом на 

рік

Додаток 15

до Порядку складання і виконання розпису міського 

бюджету м.Золотоноша

ДОВІДКА

про зміни до плану надання кредитів із загального фонду бюджету

на ___________ рік

Вид бюджету _________________________________________________________________________________________,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету ___________________________________________________,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_________________________________,

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів) __________________________________________).



"ЗАТВЕРДЖУЮ"

______________________________________

(посада)                                                                      

(підпис)           (ініціали і прізвище)

М.П.

Номер            

Дата                

(грн.)

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

ІНШІ НАДХОДЖЕННЯ - усього

у тому числі:

доходи (розписати за кодами класифікації доходів 

бюджету)

фінансування (розписати за кодами класифікації 

фінансування бюджету за типом боргового 

зобов'язання
повернення кредитів до бюджету (розписати за 

кодами програмної класифікації видатків та 

кредитування бюджету, класифікації кредитування 

бюджету)

Видатки та надання кредитів - усього

у тому числі:

видатки (розписати за кодами економічної 

класифікації видатків бюджету)

надання кредитів з бюджету (розписати за кодами 

класифікації кредитування бюджету)

-1085 -250 70 -129,8 40 414,8 70 224 424 222

    ___________________________________________              ________________________      

   (підпис)              (ініціали і прізвище)  (ініціали і прізвище)

М.П.* ________________________

(число, місяць, рік)

* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

1
Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів за відповідними кодами класифікації, тільки за якими вносяться зміни.

Керівник Головний бухгалтер / начальник планово-фінансового відділу

(підпис)

Код Найменування 

Сума змін (+, -)

у тому числі за місяцями: разом на 

рік

Підстава  ____________________________________________________________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету____________________________________________,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_________________________________

код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи_______________________________________________________,

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів) __________________________________________).

Додаток 16

до Порядку складання і виконання розпису 

міського бюджету м.Золотоноша

Д О В І Д К А 

про зміни до плану спеціального фонду бюджету 

(за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків)

на ____________ рік 

Вид бюджету _________________________________________________________________________________________,



"ЗАТВЕРДЖУЮ"

____________________________

(посада)                                                                      

(підпис)           (ініціали і прізвище)

М.П.

Номер            

Дата                

(грн.)

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень

УСЬОГО  

    ___________________________________________              ________________________      

   (підпис)                 (ініціали і прізвище)  (ініціали і прізвище)

Начальник відділу планування бюджету та фінансуванню 

установ бджетної сфери

Головний спеціаліст відділу по плануванню бюджету та фінансуванню установ 

бюджетної сфери

(підпис)

разом на 

рік

Підстава  ____________________________________________________________________________________________

ККК

Сума змін (+,-)

у тому числі за місяцями:

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_________________________________,

Відділ-виконавець _____________________________________________________________________________________

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів) __________________________________________).

Найменування

Додаток 17

до Порядку складання і виконання розпису міського 

бюджету м.Золотоноша

ДОВІДКА

про зміни до помісячного розпису повернення кредитів до загального фонду бюджету

на ___________ рік

Вид бюджету _________________________________________________________________________________________,

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету ___________________________________________________,


