
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства ф інансів України 
17.07.2015 року № 6 4 8
(у редакції наказу Міністерства ф інансів України від 07 серпня 2019 року N 
336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ індивідуальний, Форма 2020-2

1. Департамент освіти і науки Запорізької міської ради____________________________________________________ ______________________ 06_____________  __________ 37573094______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (КОД ТИПОВОЇ ВІДОМЧОЇ класифікації (КОД за Є Д Р П О У)

видатків та кредитування місцевого 
бюджету)

2. Департамент освіти і науки Запорізької міської ради_____________________________________________________ _____________ 061_____________  __________ 37573094
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації (код за Є Д Р П О У)

видатків та кредитування місцевого 
бюджету та номер в системі 
головного розпорядника коштів
кліг41 ю о п гп  ЯшпмготчЛ

3. 0611162
(код Програмної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

1162
(код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кпелитування

0990 __
(код Функціональної 

класифікації видатків 
та кредитування 

бюджету)

Інші програми та заходи у сфері освіти___________________________
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2020 -2022 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

2) завдання бюджетної програми
Забезпечити надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

2310100000
(код бюджету)

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про освіту", Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2005 №823 "Про 
затвердження Порядку надання одноразової допомоги дітям - сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 -2020 роках:
ІЩНІ

Код Найменування

2 0 1 8 рік (звіт) 2 0 1 9  Р ІК (3 атвеоджено) 2020 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет
пмянтт/

разом (3+4)
загальний

фонд
спеціальний

фонд

у  тому числі 
бюджет
ппчвитм/—

разом (7+8)
загальний

фонд
спеціальний

фонд

у  тому числі 
бюджет
ппыитм—

разом
( 1 1 + 1 2 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 13 1 4

Н адходж ення  із за га льно го  ф о нду бю д ж ету 188 240 X X 188 240 184 620 X X 184 620 222 630 X X 222 630

00 Н адходж ення  за га льно го  ф онду X X X
У С Ь О ГО 188 240і 188 240 184 620 184 620 222 630 222 630

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 -2022 роках:
________ __________ _______________ _ _______________________________ __________ _________________ ІіМ.

Код Найменування

2 02 1  р ік  (п р о гн о з ) 2 0 2 2  р ік  (п р о г н о з )

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  тому числі 
бюджет
пліві ітю/

р а з о м  (3 + 4 )
загальний

фонд
спеціальний

фонд

у  тому числі 
бюджет
пліві ітт/

р а з о м  (7 + 8 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Н адходж ення  із зага льно го  ф о нду бю дж ету 235 320 X X 235 320 247 792 X X 247 792

00 Н адходж ення зага льно го  ф онду X X

УСЬОГО 235 320 235 320 247 792 247 792

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

Аркуш 1 з 4
(грн)



Код
Економічної
класифікації

видатків
Найменування

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку
разом (7+8) загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2730 Інші виплати населенню 188 240 188 240 184 620 184 620 222 630 222 630

УСЬОГО 188 240 188 240 184 620 184 620 222 630 222 630

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:
ІШШ.Код

Класифікації
кредитування Найменування

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет разом (7+8) загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет разом (11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної' класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:
Д МКод

Економічної
класифікації

видатків
Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку
разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2730 Інші виплати населенню 235 320 235 320 247 792 247 792

УСЬОГО 235 320 235 320 247 792 247 792

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 -2022 роках:
іщні

Код
Класифікації
кредитування

бюджету
Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 -2020 роках:

ІЩНІ
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет разом (7+8) загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет разом (11+12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим 
батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

188 240 188 240 184 620 184 620 222 630 222 630
УСЬОГО 188 240 188 240 184 620 184 620 222 630 222 630

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 -2022 роках:
ІІМ

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів
2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет разом (3+4) загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет разом (7+8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим 
батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

235 320 235 320 247 792 247 792

УСЬОГО 235 320 235 320 247 792 247 792

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

ІЩНІ
№ з/п Показники Одиниця

виміру Джерело інформації
2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)

загальний фонд спеціальний
(Ьонд разом (5+6) загальний фонд спеціальний

Лонл разом (8+9) загальний фонд спеціальний
(Ьонл разом (11+12)

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Завдання 1 Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

І продукту
Аркуш 2 з 4



1 середньорічна кількість одержувачів допомоги чол | дані управлінського обліку | і 104і 102І І 102CZ Ї23| 123

ефективності
1 середній розмір допомоги грн. розрахункові дані 1 810,001 1 810,00| 1 810,001 1 810,00| 1 810,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
_________________________________________________________________________________________________________________ ______________ ________________________________________ __________ (ГРН)

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
N» з/п Показники виміру Джерело інформації загальний фонд спеціальний

сЬонд разом (5+6) загальний фонд спеціальний
<ЬОНД разом (8+9)

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Завдання 1 Надання допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років

продукту
1 середньорічна кількість одержувачів допомоги чол дані управлінського обліку 130 130| 136 _______ 136

ефективності
1 середній розмір допомоги грн. розрахункові дані 1 810.00І 1 810,00 1 810,00 1 810,00

9. Структура видатків на оплату праці
4M.

Напрями використання бюджетних коштів
2018 рік (звіт) 2019 рік 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний
Фонд загальний фонд спеціальний

Фонд загальний фонд спеціальний
Фонд загальний фонд спеціальний

___Фонд загальний фонд спеціальний
___duuu___

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
УСЬОГО
в т.ч оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що 
враховані також V спеціальному Фонді

X X X X X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії' працівників
2018 рік (звіт) 2019 рік (план) 2020 рік 2021 рік 2022 рік

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фондзатверджено фактично

зайняті затверджено фактично затверджено фактично
зайняті затверджено фактично

зайняті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Усього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, 
шо враховані також у спеціальному Фонді

X X X X X X X

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:

4M.

№ з/п
Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Коли та яким документом 
затверджена

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний

Фонд
спеціальний

Фонд разом (4+5) загальний
Фонд

спеціальний 
Фонд---- разом (7+8) загальний

Фонд
спеціальний

Фонд разом (10+11)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

УСЬОГО

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
4M

№ з/п
Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Коли та яким документом 
затверджена

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний

Фонд
спеціальний

Фонд разом (4+5) загальний
Фонд

спеціальний
Фонд разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЬОГО

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у у 2018 - 2022 роках:
4M

Найменування об'єкта відповідно до проектно- 
кошторисної документації

Строк 
реалізаці 
ї об'єкту 

(Рік
початку і 
заверше 

ння)

Загальна
вартість
об'єкту

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

Спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 

0/.

Спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного

Спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного

Спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного

Спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

Рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

У 2018 році було використано загального фонду 188 240 грн. На 2019 рік запланоано загального фонду 184620 грн. У 2020 році очікувані видатки загального фонду 222630 грн.
Аркуш З з 4



14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках.
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

(паї.
Код

Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування

Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові
видатки/
надання
кредитів

Кредиторська 
заборгованість 

на початок 
минулого 

бюджетного 
періоду

Кредиторська 
заборгованість 

на кінець 
минулого 

бюджетного 
періоду

Зміна
кредиторської
заборгованості

(6-5)

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів

Бюджетні 
зобов’язання (4+6)

загального
фонду

спеціального
фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2730 Інші виплати населенню 188 240 188 240
УСЬОГО 188 240 188 240

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 - 2020 роках:
ІіМ

Код
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування

2019 рік 2020 рік

затверджені
призначення

кредиторська 
заборгованість 

на початок 
поточного 

бюджетного 
періоду

планується погасити 
кредиторську заборгованість за 

рахунок коштів
очікуваний 
обсяг взяття 
поточних 

зобов'язань (3-5)
граничний обсяг

можлива 
кредиторська 
заборгованість 

на початок 
планового 
бюджетного--«--- ІЛ  Є <■!

планується погасити 
кредиторську заборгованість за 

рахунок коштів
очікуваний 
обсяг взяття 
поточних 

зобов'язань (8-9)загального
фонду

спеціального
фонду

загального
фонду

спеціального
фонду

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2730 Інші виплати населенню 184 620 184 620 222 630 222 630
УСЬОГО 184 620 184 620 222 630 222 630

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:
ІШИІ

Код
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування

Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін
Касові видатки/ 

надання 
кредитів

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01. 2018

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01. 2019

Очікувана 
дебіторська 

заборгованість 
на 2020

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 9 10

2730 Інші виплати населенню 188 240
УСЬОГО 188 240

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів 
спеціального Фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.

Заступник директора департаменту - начальник 
відділу організаційної та кадрової роботи

Заступник головного бухгалтера

Бехтер Г В
708-69-75

Аркуш 4 з 4


