
Додаток 4 

до Інструкції з підготовки 

пропозицій до прогнозу  

бюджету Краснокутської 

селищної територіальної 

громади 

(пункт 3 розділу І) 

 

ПРОПОЗИЦІЯ ДО ПРОГНОЗУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ НА 20__ – 20__ РОКИ додаткова (Форма ПП-3)  

 
1. ___________________________________________________________ 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
___________________________          

(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. 

 

Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду на 20__ – 20__ роки за бюджетними програмами: 
 

(грн) 
Код  Найменування 20 ___ рік 

(план) 

20 ___ рік 

(план) 

20 ___ рік 

(план) 
Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевих бюджетів / 
Економічної 

класифікації видатків 
/ Класифікації 

кредитування 
бюджету 

Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету 

Функціональн
ої класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету 

обсяг коштів, в 
межах 

орієнтовного 
граничного 
показника 

пропозиції 
щодо 

додаткового 
обсягу 
коштів 

обсяг коштів, в 
межах 

орієнтовного 
граничного 
показника 

пропозиції 
щодо 

додаткового 
обсягу 
коштів 

обсяг коштів, 
в межах 

орієнтовного 
граничного 
показника 

пропозиції 
щодо 

додаткового 
обсягу 
коштів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Х Х Х УСЬОГО за 

бюджетними 

програмами, у тому 

числі: 

      

 Х Х        

 Х Х        

   Бюджетна програма 1, 

у тому числі: 

 
 

 
 

  

 Х Х        

 Х Х        

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

   Бюджетна програма 2, 

у тому числі: 

 
 

 
 

  

 Х Х        

 Х Х        

          

Підстави та обґрунтування пропозицій щодо додаткових коштів загального фонду 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

4.  Зміна показників досягнення цілей державної політики у відповідній сфері діяльності, у разі передбачення додаткових коштів на 

20_ – 20__ роки: 

 
№ з/п Найменування Одиниця 

виміру 

20 ___ рік 

(план) 

20 ___ рік 

(план) 

20 ___ рік 

(план) 

показники в 

межах 

орієнтовного 
граничного 

показника 

показники з 

урахуванням 

додаткових 
коштів 

показники в 

межах 

орієнтовного 
граничного 

показника 

показники з 

урахуванням 

додаткових 
коштів 

показники в 

межах 

орієнтовного 
граничного 

показника 

показники з 

урахуванням 

додаткових 
коштів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Ціль  

1.1. показник досягнення цілі        

1.2. показник досягнення цілі        
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2. Ціль 

2.1. показник досягнення цілі        

2.2. показник досягнення цілі        

         
 

Керівник установи – головного розпорядника бюджетних коштів _________________  
(підпис) 

________________________  
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________ 


