
Додаток 3 

до Інструкції з підготовки 

пропозицій до прогнозу 

бюджету Барської міської ТГ 

(пункт 3 розділу І) 

 

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ  БЮДЖЕТУ Барської міської територіальної громади                                                  
на 2022 – 2024 роки                                                                                        індивідуальна (Форма ПП-2) 

 

1. ___________________________________________________________ 

(найменування головного розпорядника коштів  бюджету Барської 

міської ТГ) 

___________________________          
(код Типової відомчої класифікації 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету) 

__________________ 
(код за ЄДРПОУ) 

_________________ 

(код бюджету) 

2. ___________________________________________________________ 

(найменування відповідального виконавця) 
___________________________ 

(код Типової відомчої класифікації 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету та номер в системі 

головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету) 

______________________ 

(код за ЄДРПОУ) 

 

3. ___________________________________________________________ 

 (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету) 

________________________________ 

(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету) 

_______________________ 

(код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету) 

____________________ 

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету) 

  

4. Мета, завдання  та законодавчі підстави реалізації бюджетної програми на 2022– 2024 роки: 

4.1. Мета: 

 _____________________________________________________________________________________________________________________ 

4.2. Завдання: 

 
1) __________________________________________________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________________________________________________ 

4.3. Підстави: 

 
1) __________________________________________________________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________________________________________________________ 
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5. 

 

Надходження для виконання бюджетної програми: 

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022- 2024 роках 

 (грн) 
Код 

бюджетної 

класифікації 

Найменування 2020 рік 

(звіт)
 

2021 рік 

(затверджено) 

2022 рік 

(план) 

2023 рік 

(план) 

2024 рік 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 

Х УСЬОГО, у тому числі:      

Х загальний фонд, у тому числі:      

 міжбюджетного трансферту       

 …..      

Х спеціальний фонд, у тому числі:      

 міжбюджетного трансферту      

 …..      

 власні надходження бюджетних установ за видами надходжень       

 …      

 повернення кредитів      

 …      

 

5.2. Підстави та обґрунтування надходжень до спеціального фонду у 2022 –  2024 роках: 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

 

6. 

 

Видатки / надання кредитів за кодами Економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету: 

6.1. Видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 – 2024 роках: 

(грн) 
Код Економічної 

класифікації 

видатків бюджету 

Найменування  2020 рік 

(звіт)
 

2021 рік 

(затверджено) 

2022 рік 

(план) 

2023 рік 

(план) 

2024  рік 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Код 1, у тому числі:      

Х загальний фонд      

Х спеціальний фонд, у тому числі:      

Х бюджет розвитку      
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 Код 2, у тому числі:      

Х загальний фонд      

Х спеціальний фонд, у тому числі:      

Х бюджет розвитку      

Х УСЬОГО, у тому числі:      

Х загальний фонд      

Х спеціальний фонд, у тому числі:      

Х бюджет розвитку      

 

6.2. Надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 – 2024 роках: 

(грн) 
Код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету 

Найменування  2020 рік 

(звіт)
 

2021 рік 

(затверджено) 

2022 рік 

(план) 

2023рік 

(план) 

2024 рік 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 

 Код 1, у тому числі:      

Х загальний фонд      

Х спеціальний фонд      

 Код 2, у тому числі:      

Х загальний фонд      

Х спеціальний фонд      

Х УСЬОГО, у тому числі:      

Х загальний фонд      

Х спеціальний фонд      

 

7. Видатки/надання кредитів за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 – 2024 роках: 

(грн) 
№ 

з/п 

Напрями використання бюджетних коштів 2020 рік 

(звіт)
 

2021 рік 

(затверджено) 

2022 рік 

(план) 

2023 рік 

(план) 

2024 рік 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Напрям використання бюджетних коштів 1, у тому числі:      

Х загальний фонд      

Х спеціальний фонд, у тому числі:      
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Х бюджет розвитку      

2 Напрям використання бюджетних коштів 2, у тому числі:      

Х загальний фонд      

Х спеціальний фонд, у тому числі:      

Х бюджет розвитку      

Х УСЬОГО, у тому числі:      

Х загальний фонд      

Х спеціальний фонд, у тому числі:      

Х бюджет розвитку      

 

8. Показники міжбюджетних трансфертів  

8.1 Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів  

 (грн) 
Код Класифікації доходу 

бюджету/Код бюджету 

Найменування трансферту/ 

Найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту 

2020 рік 

(звіт)
 

2021 рік 

(затверджено) 

2022 рік 

(план) 

2023 рік 

(план) 

2024 рік 

(план) 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Трансферти до загального фонду бюджету 

 Найменування трансферту 1      

 Найменування бюджету 1      

 Найменування бюджету 2      

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

 Найменування трансферту 1      

 Найменування бюджету 1      

 Найменування бюджету 2      

X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:      

X загальний фонд      

X спеціальний фонд      

 

8.2 Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам 

(грн) 
Код бюджету Найменування трансферту/ 

Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту 

2020 рік 

(звіт)
 

2021 рік 

(затверджено) 

2022 рік 

(план) 

2023 рік 

(план) 

2024 рік 

(план) 
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1 2 3 4 5 6 74 

 I. Трансферти із загального фонду бюджету 

 Найменування трансферту 1      

 Найменування бюджету 1      

 Найменування бюджету 2      

 II. Трансферти із спеціального фонду бюджету 

 Найменування трансферту 1      

 Найменування бюджету 1      

 Найменування бюджету 2      

 УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:      

 загальний фонд      

 спеціальний фонд      

 

9. Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2022 – 2024 роках 

 (грн) 

Найменування інвестиційного проекту 

Загальний період 

реалізації проекту, 

(рік початку і 

завершення) 

Загальна 

вартість 

проекту, 

гривень 

2020 рік 

(звіт)
 

2021 рік 

(затверджено) 

2022 рік 

(план) 

2023 рік 

(план) 

2024 рік 

(план) 

Очікуваний 

рівень 

готовності 

проекту на 

кінець 

2024року, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

УСЬОГО Х       Х 

 

 

 Керівник  _________________  
(підпис) 

________________________  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ 

 

 

Заступник керівника з економічних питань 

 (Головний бухгалтер ) 

                                                                                        _________________  
                                                                                                  (підпис) 

________________________  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ 

 


