
 

 

 

 

 

 

СКЛАДАННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАПИТУ  
ЗА ПРОГРАМНО ЦІЛЬОВИМ МЕТОДОМ 

ІПК «Місцевий бюджет» 

АРМ «Бюджетна установа» 

  



Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі - метод управління бюджетними 
коштами для досягнення конкретних результатів за рахунок коштів бюджету із 
застосуванням оцінки ефективності використання бюджетних коштів на всіх стадіях 
бюджетного процесу ( п.42 ст.2  Бюджетого кодексу України). 

Відповідно до п.18 Прикінцевих  та перехідних положень Бюджетного кодексу 
України,  програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які 
мають взаємовідносини з державним бюджетом, застосовується, починаючи із складання 
проектів місцевих бюджетів на 2017 рік. 

Програмно-цільовий метод у бюджетному процесі на рівні місцевих бюджетів, які не 
мають взаємовідносин з державним бюджетом, застосовується починаючи із складання 
проектів таких місцевих бюджетів на 2019 рік. 

 

Головні розпорядники бюджетних коштів  здійснюють розробку бюджетних 
запитів, для подання місцевому фіноргану у встановлені ним строки, на підставі 
інструкції  з підготовки бюджетних запитів на плановий та наступні за плановим два 
бюджетні періоди. 

Методичний посібник переведення програми  
ІПК «Місцевий бюджет» та АРМ «Бюджетна установа»  

на  роботу за програмно-цільовим методом 

Підсистема «Видатки» призначена для здійснення  планування, внесення змін та 
аналізу виконання  видаткової   частини  місцевих бюджетів, в тому числі і тих які перейшли  
на програмно-цільовий метод бюджетування .   У зв’язку з чим, перед початком  здійснення 
заповнення форм бюджетного запиту та планування бюджету за видатками необхідно зайти  

до підсистеми   далі перейти  (у програмі АРМ «Бюджетна 

установа» слід користуватися довідником «Установа» )натиснути  та обрати 
«Тип складання/виконання бюджету» як зображено на Малюнку 1,  після чого натиснути 

  . 

 



 

Малюнок 1 "Довідник бюджету" 

 

При застосуванні програмно-цільового методу  відмітка у вигляді «Крапки» повинна стояти  

  як це відображено на малюнку №1. Після цього переходимо до заповнення  

«Довідника бюджетних програм». Для чого в підсистемі    натискаємо 

   та розпочинаємо створювати необхідні для планування 

програми. У вікні що відкрилось натискаємо кнопку  (Див. малюнок №2) 



 

Малюнок 2 "Довідник програм/підпрограм" 

та переходимо до  наступного вікна «Картка програми: СТВОРЕННЯ» (див. малюнок №4),  
де розпочинаємо створювати програму, для цього шляхом натискання на 

 обираємо КВК (має підтягнутись із ). Далі 

натискаємо  та із довідника, що відкриється вибираємо  необхідну програму. Наприклад  

при виборі   малюнок № 4 буде мати вигляд  

  

Після чого натискаємо кнопку  (Див малюнок №4)  
та розпочинаємо додавати необхідні результативні показники натиснувши кнопку  

  у вікні що відкриється.  Далі натискаємо кнопку  та 
розпочинаємо додавати  необхідні завдання (Див малюнок №3 «Завдання» ). 



 

Малюнок 3 "Завдання" 

Шляхом натискання кнопок    можливо 
додавати або видаляти показники.  В разі відсутності в довідниках  необхідного завдання його 
можливо  створити , прописавши його  повну та скорочену назву і додавши необхідні показники. 

По завершені  натискаємо кнопку  .   

Після цього переходимо до створення підпрограми повторивши усі кроки що і для створення 

програми. Наприклад  при створені підпрограми    



малюнок №4  буде мати вигляд  

 

 

 

Малюнок 4 "Картка програми: СТВОРЕННЯ" 

Малюнок №4 «Картка програми: СТВОРЕННЯ » 

УВАГА. В разі створення підпрограми без  створення програми, або відсутності  
створених завдань та результативних показників, в подальшому,   звітність буде формуватись 
некоректно. 

Після  заповнення усіх довідників та створення необхідних програм можна переходити 
до  здійснення планування бюджету за програмно-цільовим методом. Планування 
здійснюється  за відповідними підпрограмами та завданнями. 



1. Складання бюджетного запиту за програмно – цільовим 
методом. 

Для початку роботи із складання бюджетного запиту за ПЦМ слід переконатись в 
тому, що програму переведено на роботу з програмно-цільовим методом 

 та, в разі потреби, вибрати 

бюджетний рік на який складається бюджетний запит. Для чого заходимо  та 

вибираємо .  У вікні що з’явиться обираємо необхідний рік   

 

Для довідки: Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:  
   - дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної 
казначейської служби України – для зазначення показників за попередній бюджетний 
період;  
   - показники, які затверджені розписом бюджету на поточний рік – для зазначення 
показників за поточний бюджетний період;  
   - показники видатків, розраховані відповідно до положень Інструкції з підготовки 
бюджетних запитів на плановий бюджетний рік та наступні за плановим два 
бюджетні періоди, – для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два 
бюджетні періоди.  

Далі переходимо до вкладки   та натискаємо  

. Див Малюнок 5. 



 

Малюнок 5 Інтерфейс реєстру бюджетних запитів 

Опис елементів таблиці: 

  Кнопка для створення нового бюджетного 
запиту за ПЦМ 

 Кнопка для редагування створених 
бюджетних запитів. 

 Кнопка видалення створених бюджетних 
запитів. 

Після натискання кнопки   відкриється інтерфейс створення бюджетного 
запиту. Див.Малюнок 6.  

Увага:  Для створення нового бюджетного запиту   має бути 
вибрано  «ІНДИВІДУАЛЬНИЙ» . Див. Малюнок 6. 

 

Малюнок 6 Інтерфейс створення бюджетного запиту 

Опис полів та елементів таблиці: 

 

Вибір форми бюджетного запиту за ПЦМ:  



 
Вибір головного розпорядника по якому будуть 
складатись бюджетні запити; 

 
Вибір коду бюджетної програми по якому беде 
мкладатись бюджетний запит за ПЦМ 

 Кнопка переходу до заповнення основних параметрів 
бюджетного запиту що створюється 

 

Після вибору параметрів інтерфейсу зображеному на Малюнку 6 та натискання 

кнопки    відкриється    інтерфейс створення бюджетного запиту  на 2019 рік за 
вибраними кодами головного розпорядника коштів бюджетної програми. Див. Малюнок 7 

1.1 Мета та підстави 

 

 

Малюнок 7 Інтерфейс  Бюджетний запит на 2019 рік. Вкладка  «Мета та підстави» 

Опис полів та елементів таблиці: 

 
Прописується мета бюджетної програми. 

При натисканні кнопки   в 
зазначене поле автоматично буде 
перенесено мету програми із довідника  
бюджетних програм 

 
Прописуються підстави для реалізації 
бюджетної програми(Назви законодавчих 
актів які передбачають реалізацію 
зазначеної програми) 

 
Можливість виведення на друк бюжденого 
запиту в грн.., або в тис.грн. 

 Кнопка для редагування бюджетного 
запиту 



 
Кнопка здійснює збереження введених 
даних, ( активна тільки в режимі 
редагування). 

 Кнопка виведення на друк бюджетного 
запиту. 

Після натискання кнопки  на екрані з’явиться панель для обрання форми 
друку. Див. Малюнок 8. Для друкування  форми мета та підстави необхідно натиснути 

кнопку . Див приклад 1. 
 

 

Малюнок 8 Інтерфейс вибору форми друку бюджетного запиту 

 

Приклад 1  Друкована форма  Бюджетного запиту на 2019 - 2021 роки 
індивідуальний. Форма 2019 – 2 (Мета та підстави програми). 



  



1.2 НАДХОДЖЕННЯ 
Інструмент створено для формування бланку  форми бюджетного запиту  в частині 

«Надходження для виконання бюджетної програми» Див. Малюнок 9. 

 

Малюнок 9 Інтерфейс для створення форми бюджетного запиту  в частині 
«Надходження для виконання бюджетної програми» 

Опис полів та елементів таблиці: 

 
Номер рядка 

 
Код програмної класифікації та 
кредитування по якому створюється 
бюджетний запит 

 
Код бюджету (1 – загальний фонд; 7 – 
інші кошти спеціального фонд; і т.п.) 

 

Звітні дані  по зазначеному КПКВК 
(попередній рік) 

 

Затверджені планові показники 
(поточний рік) 

 

Показники проекту бюджету на 
плановий рік 

 Прогнозні показники на наступні за 
плановим два бюджетні періоди  

 
 Кнопка додавання рядка 

 Кнопка для видалення рядка 

 Кнопка для перевірки введених даних 



 
Інформація про результати перевірки 

  Кнопка авто заповнення форми на 
основі інформації яка міститься в 
програмі іпк «Місцевий бюджет»  за 
попередні роки 

 
Кнопка здійснює збереження введених 
даних, ( активна тільки в режимі 
редагування). 

 
Можливість виведення на друк 
бюжденого запиту в грн.., або в тис.грн. 

 Кнопка для редагування бюджетного 
запиту 

 Кнопка виведення на друк бюджетного 
запиту. 

 

При  натисканні кнопки    з’явиться панель  для 
вибору інформації  з попередніх років яка буде перенесена автоматично. Див. Малюнок 10. 

 

Малюнок 10 Інтерфейс вибору інформації з попередніх років. 

Опис полів та елементів таблиці: 

 
Вибір бюджетної програми 
по якій проводиться авто 
заповнення. 



 

Інформація щодо 
відповідного коду по якому  
було здійснено планування  
для перенесення звітних 
даних 

 

Вибір типу розпису: 
1. Розпис – формування 
розпису  видатків, без 
урахування змін; 
2.Уточнення – при 
формуванні звіту  розпис  
видатків не враховується. Звіт 
формується на підставі  
довідок про зміни до розпису. 
При формуванні  звіту  є  
можливість вибору періоду  
врахування уточнень ; 
3.Розпис+Уточнення – розпис 
видатків, з урахуванням 
внесених змін.  При 
формуванні  звіту  є  
можливість вибору періоду  
врахування уточнень; 

 

Інформація щодо 
відповідного коду по якому  
було здійснено планування  
для перенесення планових 
показників. 

 

Вибір типу розпису: 
1. Розпис – формування 
розпису  видатків, без 
урахування змін; 
2.Уточнення – при 
формуванні звіту  розпис  
видатків не враховується. Звіт 
формується на підставі  
довідок про зміни до розпису. 
При формуванні  звіту  є  
можливість вибору періоду  
врахування уточнень ; 
3.Розпис+Уточнення – розпис 
видатків, з урахуванням 
внесених змін.  При 
формуванні  звіту  є  
можливість вибору періоду  
врахування уточнень; 

 Кнопка для проведення авто 
заповнення на основі 
вибраних даних 

 

Наглядний вигляд сформованої друкованої форми  бюджетного запиту «Надходження  
для виконання бюджетної програми» відображено на Прикладі 2. 



 

Приклад 2 Друкований вигляд форми бюджетного запиту "Надходження для 
виконання бюджетної програми" 

1.3 ВИДАТКИ 

Інструмент створено для формування бланку  форми бюджетного запиту в частині 
«Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації видатків/класифікації 
кредитування бюджету». Див.Малюнок 11. 

 

Малюнок 11 Інтерфейс для створення форми бюджетного запиту в частині 
«Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації 

видатків/класифікації кредитування бюджету» 

Опис полів та елементів таблиці: 



 
Номер рядка 

 
Код програмної класифікації та 
кредитування по якому створюється 
бюджетний запит 

 Номер завдання бюджетної 
програми.Вибір проводиться із 
довідника бюджетних програм 

 
Код економічної класифікації 

 

Звітні дані  по зазначеному КПКВК 
(попередній рік) 

 

Затверджені планові показники 
(поточний рік) 

 

Показники проекту бюджету на 
плановий рік 

 Прогнозні показники на наступні за 
плановим два бюджетні періоди  

 
 Кнопка додавання рядка 

 Кнопка для видалення рядка 

 Кнопка для перевірки введених даних 

 
Інформація про результати перевірки 

  Кнопка авто заповнення форми на 
основі інформації яка міститься в 
програмі іпк «Місцевий бюджет»  за 
попередні роки 

 
Кнопка здійснює збереження введених 
даних, ( активна тільки в режимі 
редагування). 

 
Можливість виведення на друк 
бюжденого запиту в грн.., або в тис.грн. 

 Кнопка для редагування бюджетного 
запиту 

 Кнопка виведення на друк бюджетного 
запиту. 

При  натисканні кнопки    з’явиться панель  для 
вибору інформації  з попередніх років яка буде перенесена автоматично. (Див. Малюнок 
10 та опис полів до нього). 

Наглядний приклад сформованої зазначеної  друкованої форми сформованої при 

натисканні кнопки  Малюнку 8 відображено на прикладах 
3,4. 



 

Приклад 3 Сформований вигляд друкованої форми бюджетного запиту " 
Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації 

видатків/класифікації кредитування бюджету " (сторінка1). 

 

Приклад 4 Сформований вигляд друкованої форми бюджетного запиту " 
Видатки/надання кредитів за кодами економічної класифікації 

видатків/класифікації кредитування бюджету " (сторінка2). 



 

Приклад 5 Сформований вигляд друкованої форми бюджетного запиту 
«Видатки/надання кредитів у розрізі підпрограм та завдань» 

Зазначена форма друкується при натисканні кнопки  
(Див. Малюнок 8). 

1.4 ПОКАЗНИКИ 
Інструмент створено для формування бланку  форми бюджетного запиту  в частині 

«Результативні показники бюджетної програми». Див.Малюнок 12. 
 

 

Малюнок 12 Інтерфейс для створення форми бюджетного запиту в частині 
"Результативні показники бюджетної програми" 



Опис полів та елементів таблиці: 

Опис полів та елементів таблиці: 

 
Номер рядка 

 
Код програмної класифікації та 
кредитування по якому створюється 
бюджетний запит 

 Номер завдання бюджетної 
програми.Вибір проводиться із 
довідника бюджетних програм 

 
Результативні показники. Вибір 
проводиться із довідника бюджетних 
програм 

 
Відображається джерело інформації 
використаної при заповненні зазначеної 
форми. Н-д: штатний розпис, книга 
реєстрації, фінансовий розрахунок іт,п,) 

 

Звітні дані  по зазначеному КПКВК 
(попередній рік) 

 

Затверджені планові показники 
(поточний рік) 

 

Показники проекту бюджету на 
плановий рік 

 Прогнозні показники на наступні за 
плановим два бюджетні періоди  

 
 Кнопка додавання рядка 

 Кнопка для видалення рядка 

 Кнопка для перевірки введених даних 

 
Інформація про результати перевірки 

  Кнопка авто заповнення форми на 
основі інформації яка міститься в 
програмі іпк «Місцевий бюджет»  за 
попередні роки 

 
Кнопка здійснює збереження введених 
даних, ( активна тільки в режимі 
редагування). 

 
Можливість виведення на друк 
бюжденого запиту в грн.., або в тис.грн. 

 Кнопка для редагування бюджетного 
запиту 

 Кнопка виведення на друк бюджетного 
запиту. 



При  натисканні кнопки    з’явиться панель  для 
вибору інформації  з попередніх років яка буде перенесена автоматично. (Див. Малюнок 
10 та опис полів до нього). 

 

 

Приклад 6 Сформований вигляд друкованої форми бюджетного запиту в частині 
"Результативні показники бюджетної програми" 

Зазначена форма друкується при натисканні кнопки  
(Див. Малюнок 8). 

1.5 ОПЛАТА ПРАЦІ 
Інструмент створено для формування бланку  форми бюджетного запиту в частині  

«Структура видатків на оплату праці». Див.Малюнок 13. 

 



 

Малюнок 13 Інтерфейс для створення друкованої форми бюджетного запиту в 
частині "Структура видатків на оплату праці" 

Опис полів та елементів таблиці: 

Опис полів та елементів таблиці: 

 
Номер рядка 

 
Код програмної класифікації та 
кредитування по якому створюється 
бюджетний запит 

 

Відображається інформація про види 
оплати праці. Для вибору слід 

натиснути кнопку  та у вікні що 
з’явиться здійснити вибір:

 

 

Звітні дані  по зазначеному КПКВК 
(попередній рік) 

 

Затверджені планові показники 
(поточний рік) 

 

Показники проекту бюджету на 
плановий рік 



 Прогнозні показники на наступні за 
плановим два бюджетні періоди  

 
 Кнопка додавання рядка 

 Кнопка для видалення рядка 

 Кнопка для перевірки введених даних 

 
Інформація про результати перевірки 

 
Кнопка здійснює збереження введених 
даних, ( активна тільки в режимі 
редагування). 

 
Можливість виведення на друк 
бюжденого запиту в грн.., або в тис.грн. 

 Кнопка для редагування бюджетного 
запиту 

 Кнопка виведення на друк бюджетного 
запиту. 

Примітка: Можливість авто заповнення форми відсутнє. 

 

Приклад 7 Сформований друкований вигляд форми бюджетного запиту в 
частині"Структура видатків на оплату праці" 

Зазначена форма друкується при натисканні кнопки  
(Див. Малюнок 8). 

 

1.6 ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
Інструмент створено для формування бланку  форми бюджетного запиту в частині 

«Чисельність зайнятих у бюджетних установах». Див.Малюнок 14. 

 



 

Малюнок 14 Інтерфейс для створення форми бюджетного запиту "Чисельність 
зайнятих у бюджетних установах" 

Опис полів та елементів таблиці: 

 
Номер рядка 

 
Код програмної класифікації та 
кредитування по якому створюється 
бюджетний запит 

 

Відображається інформація про види 
оплати праці. Для вибору слід 

натиснути кнопку  та у вікні що 
з’явиться здійснити вибір: 

  

 

Звітні дані  по зазначеному КПКВК 
(попередній рік) 

 

Затверджені планові показники 
(поточний рік) 

 

Показники проекту бюджету на 
плановий рік 

 

Прогнозні показники на наступні за 
плановим два бюджетні періоди  



 
 Кнопка додавання рядка 

 Кнопка для видалення рядка 

 Кнопка для перевірки введених даних 

 
Інформація про результати перевірки 

 
Кнопка здійснює збереження введених 
даних, ( активна тільки в режимі 
редагування). 

 
Можливість виведення на друк 
бюжденого запиту в грн.., або в тис.грн. 

 Кнопка для редагування бюджетного 
запиту 

 Кнопка виведення на друк бюджетного 
запиту. 

Примітка: Можливість авто заповнення форми відсутнє. 

Друкований вигляд сформованої форми бюджетного запиту в частині «Чисельність 
зайнятих у бюджетних установах» відображено на Прикладі 8. 

 

Приклад 8 Сформований вигляд  друкованої форми бюджетного запиту  в частині 
"Чисельність у бюджетних установах" 

Зазначена форма друкується при натисканні кнопки  
(Див. Малюнок 8). 

1.7 ПРОГРАМИ 
Інструмент створено для формування бланку  форми бюджетного запиту  в частині 

«Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми». 
Див.Малюнок 15. 

 



 

Малюнок 15 Інтерфейс для створення форми бюджетного запиту в частині 
«Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми» 

Опис полів та елементів таблиці: 

 
Номер рядка 

 
Зазначається код програми 

 
Назва програми 

 

Дата затвердження програми та 
найменування органу що затвердив 

 

Короткий зміст заходів, виконання яких 
передбачено програмою 

 

Звітні дані  по зазначеному КПКВК 
(попередній рік) 

 

Затверджені планові показники 
(поточний рік) 

 

Показники проекту бюджету на 
плановий рік 

 Прогнозні показники на наступні за 
плановим два бюджетні періоди  

 
 Кнопка додавання рядка 

 Кнопка для видалення рядка 

 Кнопка для перевірки введених даних 

 
Інформація про результати перевірки 



 
Кнопка здійснює збереження введених 
даних, ( активна тільки в режимі 
редагування). 

 
Можливість виведення на друк 
бюжденого запиту в грн.., або в тис.грн. 

 Кнопка для редагування бюджетного 
запиту 

 Кнопка виведення на друк бюджетного 
запиту. 

Примітка: Можливість авто заповнення форми відсутнє. 

Друкований вигляд сформованої форми бюджетного запиту «Чисельність зайнятих у 
бюджетних установах» відображено на Прикладі 9. 

 

Приклад 9 Сформований друкований вигляд форми бюджетного запиту 
«Регіональні/місцеві програми, які виконуються в межах бюджетної програми» 

Зазначена форма друкується при натисканні кнопки  
(Див. Малюнок 8). 

 

1.8 КРЕДИТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ  

Інструмент створено  для аналізу кредиторської заборгованості по загальному фонду 
за минулий рік (звітні дані), поточному році на наступних звітних періодах. За допомогою 
інтерфейсу зображеному на малюнках 16,17 створюєтся  друкована  форма бюджетного 
запиту в частині «Бюджетні зобов’язання ». Див.приклад 10. 



 

Малюнок 16 Інтерфейс аналізу управління кредиторською заборгованістю в 
попередньому (звітному)  році. 

 

Опис полів та елементів таблиці: 

 
Номер рядка 

 
Код програмної класифікації та 
кредитування по якому створюється 
бюджетний запит 

 
Код економічної класифікації 

 

Затверджені показники з урахуванням 
внесених змін. Є можливість авто 
заповнення. 

 
Касові видатки по коду КПК та КЕКВ. 
Звітні дані . Є можливість авто 
заповнення.  

 

Обсяг кредиторської заборгованості на 
1.01. попереднього звітного року. 

 

Обсяг кредиторської заборгованості на 
кінець попереднього  звітного року. 

 

Різниця між обсягом кредиторської 
заборгованості на кінець звітного 
періоду у порівнянні з обсягом 
заборгованості на його початок. 
Визначається автоматично. 

 

Обсяг погашеної кредиторської 
заборгованості в розрізі фондів 
бюджету. 



 
Обсяг зобов’язань по видатках. 
Проставляється автоматично(касові 
видатки + обсяг кредиторської 
заборгованості на кінець звітного 
періоду) 

 Кнопка додавання рядка 

 Кнопка для видалення рядка 

 Кнопка для перевірки введених даних 
Інформація про результати перевірки 

 

  Кнопка авто заповнення форми на 
основі інформації яка міститься в 
програмі іпк «Місцевий бюджет»  за 
попередні роки 

 
Кнопка здійснює збереження введених 
даних, ( активна тільки в режимі 
редагування). 

 
Можливість виведення на друк 
бюжденого запиту в грн.., або в тис.грн. 

 Кнопка для редагування бюджетного 
запиту 

 Кнопка виведення на друк бюджетного 
запиту. 

 

 

Малюнок 17 Інтерфейс аналізу управління кредиторською заборгованістю в 
поточному та  наступному плановому   році на який створюється бюджетний запит. 

Опис полів та елементів таблиці: 

 

 

Номер рядка 



 Код програмної класифікації та 
кредитування по якому створюється 
бюджетний запит 

 
Код економічної класифікації видатків 

 

 

Затверджені планові призначення на 
поточний бюджетний рік. Можливе  
автозаповнення. 

 

Обсяг кредиторської заборгованості на 
початок поточного бюджетного року 

 

Обсяг коштів, які планується спрямувати 
на погашення кредиторської 
заборгованості( в розрізі фондів бюджету) 

 

Обсяг взятих зобовязань. (При 
автозаповнені  проставляється обсяг 
планових призначень на поточний рік по 
зазначеному коду). 

 

 
Прогнозні планові показники видатків  на 
зазначений рік 

 

Можливий обсяг кредиторської 
заборгованості на кінець наступного  
бюджетного періоду. 

 

Обсяг коштів, які планується спрямувати 
на погашення кредиторської 
заборгованості.    ( В розрізі фондів 
бюджету) 

 

Обсяг коштів (за мінусом  обсягу який 
планується спрямувати на погашення 
кредиторської заборгованості) які 
спрямовуються на фінансування 
зазначеної програми. Проставляється 
автоматично. 

 

При  натисканні кнопки    з’явиться 
панель  для вибору інформації  з попередніх років яка буде перенесена автоматично. (Див. 
Малюнок 18 та опис полів до нього). 



 

Малюнок 18 Інтерфейс вибору інформації для автозаповнення . 

Опис полів та елементів таблиці: 

 
Вибір коду програмної 
класифікації по якій 
проводиться створення 
бюджетного запиту 

 

Вибір коду по якому 
здійснювалось планування в 
минулі роки (згідно 
перехідної таблиці)  та які 
необхідно перенести. 

 Кнопка для підтвердження  
авто заповнення. 

 



 

Приклад 10   Сформований  вигляд друкованої форми бюджетного запиту в частині  
«Бюджетні зобов’язання» 

Примітка:  Таблиця   14.1  заповнюється  на основі даних  інтерфейсу  Див. Малюнок 16; 

                    Таблиця 14.2 заповнюється на основі даних інтерфейсу Див. Малюнок 17 

Зазначена форма друкується при натисканні кнопки  (Див. 
Малюнок 8). 

ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ 

Інструмент створено  для аналізу дебіторської заборгованості. Див . Малюнок 19. 



 

Малюнок 19 Інтерфейс аналізу дебіторської заборгованості 

 

Опис полів та елементів таблиці: 

 

Номер рядка 

 Код програмної класифікації та 
кредитування по якому створюється 
бюджетний запит 

 
Код економічної класифікації видатків 

 

Обсяг планових призначень  на поточний 
рік з урахуванням змін 

 

Обсяг дебіторської заборгованості на 
початок минулого звітного року 

 

Обсяг дебіторської заборгованості на 
початок поточного року 

 

Очікуваний обсяг дебіторської 
заборгованості на кінець поточного року. 

 

Інформація про причини виникнення 
дебіторської заборгованості 

 

Інформація про вжиті заходи щодо 
ліквідації заборгованості 

 

Друкований вигляд сформованої форми бюджетного запиту «Дебіторська заборгованість у 
звітному та поточному  роках» відображено на Прикладі 11. 



 

Приклад 11 Сформований  вигляд друкованої форми бюджетного запиту в частині  
«Дебіторська заборгованість у звітному та поточному роках». 

Зазначена форма друкується при натисканні кнопки  (Див. 
Малюнок 8). 

1.9 КОНТРОЛЬ 

Інструмент створено для проведення автоматичної перевірки введених даних  
бюджетного запиту. Перевірка проводиться після натискання кнопки 

 

 

Малюнок 20 Інтерфейс  інформації щодо виявлених помилок 



Створення бюджетного запиту  
«ЗАГАЛЬНИЙ» 

Після натискання, у реєстрі бюджетних запитів (Див малюнок 5),  кнопки   
відкриється інтерфейс створення бюджетного запиту. Див.Малюнок 21.  

 

Малюнок 21 Інтерфейс створення  бюджетного запиту за формою "ЗАГАЛЬНИЙ" 

Опис полів та елементів таблиці: 

 

Вибір форми бюджетного запиту за ПЦМ:  

 
Вибір головного розпорядника по якому будуть 
складатись бюджетні запити; 

 Кнопка переходу до заповнення основних параметрів 
бюджетного запиту що створюється 

 

Після вибору параметрів інтерфейсу зображеному на Малюнку 21 та натискання 

кнопки    відкриється    інтерфейс створення бюджетного запиту  на 2019 рік за 
вибраним кодом головного розпорядника коштів. Див. Малюнок 22. 



 

Малюнок 22 Інтерфейс "Бюджетний запит на 2019 рік"  ЗАГАЛЬНИЙ 

1.1 РОЗПОДІЛ ВИДАТКІВ 
Опис  полів та елементів таблиці: 

 
Номер рядка 

 
Код програмної класифікації та 
кредитування по якому створюється 
бюджетний запит 

 

Звітні дані  по зазначеному КПКВК 
(попередній рік) 

 

Затверджені планові показники (поточний 
рік) 

 

Показники проекту бюджету на плановий 
рік 

 Прогнозні показники на наступні за 
плановим два бюджетні періоди  

 
 Кнопка додавання рядка 

 Кнопка для видалення рядка 

 Кнопка для перевірки введених даних 
 

 
Інформація про результати перевірки 

 
 Кнопка авто заповнення форми на основі 
інформації яка міститься в програмі іпк 
«Місцевий бюджет»  за попередні роки 



 
Кнопка здійснює збереження введених 
даних, ( активна тільки в режимі 
редагування). 

 
Можливість виведення на друк 
бюжденого запиту в грн.., або в тис.грн. 

 Кнопка для редагування бюджетного 
запиту 

 Кнопка виведення на друк бюджетного 
запиту. 

 

При натисканні кнопки   з’явиться вікно з попередженням 
наступного змісту :

 

В разі натискання кнопки   Бюджетний запит  буде створено на основі 
інформації, яка міститься в програмі іпк «Місцевий бюджет», тобто  індивідуальних 
бюджетних запитів за вибраним кодом головного розпорядника коштів. Див Приклад 12. 

 

Приклад 12 Сформований  вигляд друкованої форми Бюджетного запиту 
(ЗАГАЛЬНИЙ) 

 



Створення бюджетного запиту  
«ДОДАТКОВИЙ» 

Після натискання, у реєстрі бюджетних запитів (Див малюнок 5),  кнопки 

  відкриється інтерфейс створення бюджетного запиту. Див.Малюнок 21.  

 

Малюнок 23 Інтерфейс створення бюджетного запиту за формою "ДОДАТКОВИЙ" 

Опис полів та елементів таблиці: 

 

Вибір форми бюджетного запиту за ПЦМ:  

 
Вибір головного розпорядника по якому будуть 
складатись бюджетні запити; 

 Кнопка переходу до заповнення основних параметрів 
бюджетного запиту що створюється 

 

Після вибору параметрів інтерфейсу зображеному на Малюнку 23 та натискання 

кнопки    відкриється    інтерфейс створення бюджетного запиту  на 2019 рік за 
вибраним кодом головного розпорядника коштів. Див. Малюнок 24. 

1.1 ВИДАТКИ 



 

Малюнок 24 Інтерфейс "Бюджетний запит на 2019 рік"  ДОДАТКОВИЙ 

Опис полів та елементів таблиці: 

 

Номер рядка 

 Код програмної класифікації 

 
Код економічної класифікації 

 
Дані річного звіту за попередній рік по 
зазначеному коду КПК та КЕКВ 

 

Уточнені планові показники на поточний 
рік  по зазначеному коду КПК та КЕКВ 

 

Інформація щодо додаткової потреби у 
коштах на наступний плановий період 

 
Інформація про зміни обсягу прогнозних 
показників на наступні за плановим два 

бюджетні періоди 

 

 
Відображається змістовне обґрунтування 
необхідності додаткового виділення 
коштів 

 Кнопка додавання рядка 

 Кнопка для видалення рядка 

 Кнопка для перевірки введених даних 
 

 
Інформація про результати перевірки 

 Кнопка здійснює збереження введених 
даних, ( активна тільки в режимі 
редагування). 



 Кнопка для редагування бюджетного 
запиту 

 Кнопка виведення на друк бюджетного 
запиту. 

 

1.2 ПОКАЗНИКИ 

Інструмент  створено  для аналізу впливу результативних показників, що 
характеризують виконання бюджетної програми, у разі виділення додаткових коштів. Див. 
Малюнок 25. 

 

Малюнок 25 Інтерфейс заповнення  результативних показників при створені 
додаткового бюджетного запиту. 

Опис полів та елементів таблиці: 

 

Номер рядка 

 Код програмної класифікації та 
кредитування по якому створюється 
бюджетний запит 

 
Номер завдання бюджетної 
програми.Вибір проводиться із довідника 
бюджетних програм 

 
Результативні показники. Вибір 
проводиться із довідника бюджетних 
програм 



 
Відображається джерело інформації 
використаної при заповненні зазначеної 
форми. Н-д: штатний розпис, книга 
реєстрації, фінансовий розрахунок іт,п,) 

 

Інформація про зміни показників у разі 
збільшення обсягу фінансування 

 

Інформація про зміни показників у разі 
збільшення обсягу фінансування у 

наступних за плановим два бюджетні 
періоди 

 
 Кнопка додавання рядка 

 Кнопка для видалення рядка 

 Кнопка для перевірки введених даних 
 

 
Інформація про результати перевірки 

 Кнопка здійснює збереження введених 
даних, ( активна тільки в режимі 
редагування). 

 Кнопка для редагування бюджетного 
запиту 

 Кнопка виведення на друк бюджетного 
запиту. 

 

Друкований вигляд  Бюджетного запиту за формою ДОДАТКОВИЙ відображено на 
прикладах  13,14. 

 



 

Приклад 13 Сформований друкований вигляд Бюджетного запиту ДОДАТКОВИЙ 
(сторінка1) 

 

Приклад 14 Сформований друкований вигляд Бюджетного запиту ДОДАТКОВИЙ 
(сторінка2) 

Зверніть увагу, даний інструмент дозволяє проводити лише редагування вже набраних 
додаткових бюджетних запитів  і здійснює їх збереження та друк  лише в новій редакції. 
При спробі створити новий додатковий бюджетний запит  по розпоряднику та програмі  
раніше внесеному буде висвітлюватись попередження: 

 



 

В разі потреби збереження внесених додаткових бюджетних запитів слід використовувати 

інструмент, який знаходиться в меню « » далі вкладка перейти у вкладу  

. При використані зазначеного інструменту додаткові 
бюджетні запити будуть зберігатись під окремим номером. Див Малюнок 27. 

 

Малюнок 26  Інтерфейс створення додаткового бюджетного запиту під окремим 
номером 

Після натискання кнопки    відкриється інтерфейс  зображений на 
малюнках 24,25,26. 

 

1.3 КОНТРОЛЬ 

Інструмент створено для проведення автоматичної перевірки введених даних  додаткового 
бюджетного запиту. Перевірка проводиться після натискання кнопки 

 

 

 

Малюнок 27 Інтерфейс інформації щодо автоматичної перевірки введених даних 
додаткового бюджетного запиту 

 


