
(тис. грн.)/грн.

Всього в т.ч. бюджет 
розвитку

10000000 Податкові надходження

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки 
на збільшення ринкової вартості

…. …

11020000 Податок на прибуток підприємств

…. ….

12000000 Податки на власність

…. ….

13000000 Збори та плата за спеціальне використання 
природних ресурсів 

…. ….

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги

…. ….

15000000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні 
операції                                                                         

…. ….

16000000 Окремі податки і збори, що зараховуються до 
місцевих бюджетів

…. ….

17000000 Рентна плата, збори на паливно-енергетичні 
ресурси

…. ….

18000000 Місцеві податки

…. ….

19000000 Інші податки та збори

…. ….

20000000 Неподаткові надходження

21000000 Доходи від власності та підприємницької 
діяльності

…. …..

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності

…. ….

23000000 Надходження  від штрафів та фінансових санкцій

…. ….

24000000 Інші неподаткові надходження

…. ….

Додаток № 1
до рішення _______________ради

"Про ________________бюджет  на 20__ рік"

Доходи _____________________ бюджету на 20__ рік

Всього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету

1



З й
Спеціальний фонд

Н й і25000000 Власні надходження бюджетних установ

…. ….

30000000 Доходи від операцій з капіталом

31000000 Надходження від продажу основного капіталу

…. ….

32000000 Надходження від реалізації державних запасів 
товарів

…. ….

33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних 
активів

…. ….

40000000 Офіційні трансферти

41000000 Від органів державного управління

41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів

.... .....

41020000 Дотації 

..... .....

41030000 Субвенції

..... .....

42000000 Від урядів зарубіжних країн та міжнародних 
організацій

..... .....

50000000 Цільові фонди

..... .....

Всього доходів

2



Всього

Загальне фінансування
400000 Фінансування за борговими операціями

401000 Запозичення

401100 Внутрішні запозичення

401200 Зовнішні запозичення

402000 Погашення

402100 Внутрішні зобов'язання

402200 Зовнішні зобов'язання

… …

600000 Фінансування за активними операціями

601000 Зміни обсягів  депозитів і цінних паперів, що 
використовуються для управління ліквідністю

601200 Розміщення бюджетних коштів на депозитах 
б б і і601220 Придбання цінних паперів

602000 Зміни обсягів бюджетних коштів

602100 На початок періоду

Додаток № 2
до рішення _______________ради

"Про ________________бюджет  на 20__

Всього Загальний 
фонд

СпеціальнНайменування 
згідно з класифікацією фінансування 

бюджету
Код

Фінансування _______________________ бюджету  на 20__ рік
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(тис. грн.)/грн.

з них

0100000 Обласна рада (головний розпорядник)

0110000 Обласна рада (відповідальний виконавець) 

0110170 0170 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної  ради, районної ради, 
районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад та їх 
виконавчих комітетів 

… … …

1000000 Орган з питань освіти і науки, молоді та 
спорту (головний розпорядник)

1010000 Орган з питань освіти і науки, молоді та 
спорту (відповідальний виконавець)

101ххх0 Назва бюджетної програми/напряму 
видатків

101ххх1 Назва підпрограми 1/напряму видатків

101ххх2 Назва підпрограми 2/напряму видатків

… … …

Всього 

РОЗПОДІЛ
видатків ________________________ бюджету  на 20__ рік

з них

Разом

3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).

оплата праці
комунальні 
послуги та 
енергоносії

Код ТПКВКМБ 
/

ТКВКБМС2 Всього

Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства фінансів України 
від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

з них

Загальний фонд

видатки 
розвитку

Додаток № 3
до рішення _______________ради

"Про ________________бюджет  на 20__ рік"

оплата праці

Код ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС
Всього

Спеціальний фонд

1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
розвитку бюджет 

розвитку

видатки 
споживання

видатки 
споживання

Код програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевих 
бюджетів1
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(тис. грн.)/грн.

з них з них з них 

бюджет 
розвитку

бюджет 
розвитку

бюджет 
розвитку

0100000 Обласна рада (головний розпорядник)

0110000 Обласна рада (відповідальний виконавець) 

0118100 8100
Надання та повернення пільгового 
довгострокового кредиту на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

0118101 8101 1060

Часткова компенсація відсоткової 
ставки кредитів комерційних банків 
молодим сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво 
(реконструкцію) та придбання житла

0118102 8102 1060

Погашення відсотків за користування 
довгостроковими пільговими кредитами 
на будівництво (реконструкцію) та 
придбання житла для молодих сімей та 
інших соціально незахищених категорій 
громадян

… … …
… … …
… … …
… … …

Всього 

РазомСпеціальний 
фонд Разом Загальний фонд Спеціальний 

фонд Разом Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Додаток № 4
до рішення _______________ради

"Про ________________бюджет  на 20__ рік"

Повернення кредитів до ______________________бюджету  та розподіл надання кредитів 
з ________________________ бюджету  в  20__ році

Код програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 
місцевих 
бюджетів1

Код ТПКВКМБ 
/

ТКВКБМС2
Код ФКВКБ3

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування-всього

Загальний 
фонд

Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
2 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом Міністерства 
фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

1 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

3 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).

5



(тис. грн.)/грн.

… … … … … …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …

Всього

Додаток № 5
до рішення _______________ради

"Про ________________бюджет  на 20__ рік"

Субвенція загального фонду на: Субвенція спеціального фонду на:

Субвенції з __________________бюджету

Код 
бюджету

Назва місцевого бюджету 
адміністративно-територіальної 

одиниці  

Міжбюджетні трансферти  з_________________________ бюджету  місцевим/державному бюджетам  на 20__ рік

Дотації з __________________бюджету
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(тис. грн.)/грн.

Код програмної 
класифікації 
видатків та 
кредитування 

місцевих 
бюджетів2

Код 
ТПКВКМБ /
ТКВКБМС3

Код ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, 
відповідального виконавця, бюджетної 

програми або напряму видатків
згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /

ТКВКБМС

Назва об’єктів відповідно  до проектно- 
кошторисної документації тощо

Загальний обсяг 
фінансування 
будівництва 

Відсоток 
завершеності  
будівництва 
об'єктів на 

майбутні роки 

Всього видатків на 
завершення 
будівництва 
об’єктів на 

майбутні роки 

Разом видатків на 
поточний рік 

0100000 Обласна рада (головний розпорядник)

0110000 Обласна рада (відповідальний виконавець) 

0116310 6310 0490 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

… … …

1000000 Орган з питань освіти і науки, молоді та 
спорту (головний розпорядник)

1010000 Орган з питань освіти і науки, молоді та 
спорту (відповідальний виконавець)

101ххх0 Назва бюджетної програми/напряму видатків

101ххх1 Назва підпрограми 1/напряму видатків
101ххх2 Назва підпрограми 2/напряму видатків

… … …

Всього 

Додаток № 6
до рішення _______________ради

"Про ________________бюджет  на 20__ рік"

Перелік об’єктів, видатки на які у _____  році будуть проводитися за рахунок коштів бюджету розвитку1

Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

4 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).

3 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом 
Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

1 За об’єктами розподіляються кошти бюджету розвитку щодо здійснення заходів на будівництво, реконструкцію і реставрацію об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури (ст. 71 БКУ), інші капітальні видатки за об’єктами не 
розподіляються.    
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(тис. грн.)/грн.

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевих 
бюджетів2

Код ТПКВКМБ 
/

ТКВКБМС3
Код ФКВКБ4

Найменування головного розпорядника, відповідального 
виконавця, бюджетної програми або напряму видатків

згідно з типовою відомчою/ТПКВКМБ /
ТКВКБМС

Найменування місцевої (регіональної) 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та 

спеціальний фонди

0100000 Обласна рада (головний розпорядник)

0110000 Обласна рада (відповідальний виконавець) 

0117450 7450 0411 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва 

… … …

1000000 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту 
(головний розпорядник)

1010000 Орган з питань освіти і науки, молоді та спорту 
(відповідальний виконавець)

101ххх0 Назва бюджетної програми/напряму видатків

101ххх1 Назва підпрограми 1/напряму видатків
101ххх2 Назва підпрограми 2/напряму видатків

… … …

Всього 

4 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 (зі змінами).

1 Надається перелік програм, які затверджені місцевими радами відповідно до статті 91 Бюджетного Кодексу України.

Додаток № 7
до рішення _______________ради

"Про ________________бюджет  на 20__ рік"

Перелік місцевих (регіональних) програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
_______________бюджету  у _____ році1

2 Заповнюється у разі прийняття відповідною місцевою радою рішення про застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі.

3 Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, затвердженої наказом 
Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).

Структура коду програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів зтверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 (зі змінами).
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