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ЗМІНИ  

до Типової форми рішення про місцевий бюджет 

 

1. Доповнити пункт 4 після слів «реконструкцію і реставрацію» словами               

«, капітальний ремонт». 

 

2. Пункт 9 викласти в такій редакції: 

«9. Визначити: 

у 20__ році граничний обсяг надання місцевих гарантій у сумі  

_____ гривень;  

на 31 грудня 20__ року граничний обсяг місцевого боргу у сумі  

_____ гривень та граничний обсяг гарантованого місцевою радою боргу у сумі 

_____ гривень.». 

 

3. Пункт 18 викласти в такій редакції: 

«18. Зазначити положення щодо здійснення з 01 січня 20___ року з бюджету 

територіальної громади видатків на забезпечення діяльності бюджетних установ, 

закладів, визначених у додатку _____ до цього рішення, відповідно до 

розмежування видатків між бюджетами, визначеного Бюджетним кодексом 

України.». 

 

4. У додатках до Типової форми рішення про місцевий бюджет: 
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1)  додаток 5 викласти в такій редакції: 

 

«Додаток 5 

до Типової форми рішення 

про місцевий бюджет 

(пункт 3) 

 

Міжбюджетні трансферти на ______ рік 

__________________ 
(код бюджету) 

 

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 

 
(грн) 

Код Класифікації 

доходу бюджету / 

Код бюджету 

Найменування трансферту / 

Найменування бюджету – надавача міжбюджетного 

трансферту 

Усього 

1 2 3 

І. Трансферти до загального фонду бюджету 

 Найменування трансферту 1  

 Найменування бюджету 1  

 Найменування бюджету 2  

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

 Найменування трансферту 1  

 Найменування бюджету 1  

 Найменування бюджету 2  

X УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:  

X загальний фонд  

X спеціальний фонд  

 

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам 

 
                                                                                                                                                       (грн) 

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету / 

Код бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Найменування трансферту / 

Найменування бюджету – отримувача 

міжбюджетного трансферту 

Усього 

1 2 3 4 
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І. Трансферти із загального фонду бюджету 

  Найменування трансферту 1  

  Найменування бюджету 1  

  Найменування бюджету 2  

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету 

  Найменування трансферту 1  

  Найменування бюджету 1  

  Найменування бюджету 2  

X X УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому 

числі: 

 

X X загальний фонд  

X X спеціальний фонд  

»; 

2) у назві додатка 6 слова «із будівництва, реконструкції і реставрації» 

замінити словами «на будівництво, реконструкцію і реставрацію, капітальний 

ремонт». 

 

 

В. о. директора Департаменту 

політики міжбюджетних відносин  

та місцевих бюджетів                                                             Володимир НАГОРНИЙ 


