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Міністерства

фінансів

України

від 17 липня 2015 року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних
запитів для формування місцевих бюджетів", зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 06 серпня 2015 року за № 957/27402, з метою своєчасного
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складання проекту районного бюджету, забезпечення розроблення головними
розпорядниками коштів планів діяльності на плановий та наступні за плановим
два бюджетні періоди (включаючи заходи щодо реалізації інвестиційних
програм (проектів)) та подання бюджетних запитів на плановий та наступні за
плановим два бюджетні періоди, які мають містити вичерпну інформацію
необхідну для повнофункціональної їх діяльності, аналізу показників проекту
районного бюджету,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форм бюджетного запиту до
проекту районного бюджету на плановий рік та наступні за плановим два
бюджетні періоди (далі - Інструкцію), що додається.
2. Заступнику начальника фінансового управління Вітовської районної
державної адміністрації - начальнику бюджетного відділу (Біруль Т.В.):
1) Довести цей наказ до відома головних розпорядників коштів
районного бюджету;
2) У разі внесення змін до форм бюджетного запиту в процесі складання
проекту районного бюджету на плановий рік, вносити уточнення в зазначену
Інструкцію.
3. Заступнику начальника фінансового управління Вітовської районної
державної адміністрації - начальнику бюджетного відділу (Біруль Т.В.) та
начальнику відділу планування та аналізу доходів фінансового управління
Вітовської районної державної адміністрації (Філатовій О.М.) забезпечити
своєчасність подання головними розпорядниками коштів районного бюджету
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бюджетних запитів на паперових та електронних носіях, їх достовірність та
проведення ретельного аналізу показників, які застосовуються у формах
бюджетного запиту на плановий та наступні за плановим два бюджетні
періоди.
4. Головному спеціалісту з кадрових питань та діловодства Вітовської
районної державної адміністрації (Арлаховій О.В.) забезпечити подання цього
наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Головного
територіального управління юстиції у Миколаївській області в строки
встановлені діючим законодавством.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його опублікування у засобах
масової інформації.
6. Визнати таким, що втратив чинність наказ фінансового управління
Жовтневої районної державної адміністрації від 23 вересня 2013 року № 43-о
«Про затвердження Інструкції щодо заповнення форм бюджетного запиту
районного бюджету на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні
періоди», зареєстрований у Жовтневому районному управлінні юстиції
Миколаївської області 04 жовтня 2013 року за № 9/152.
7. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на себе.

Заступник начальника фінансового управління начальник бюджетного відділу

Т.В. Біруль

