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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
17 липня 2015 року N 648 
(у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1. Виконавчий комітет Бердичівської м іської ради Ж итомирської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02 04053602

(код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ) 
кредитування місцевого бюджету)

2, Виконавчий комітет Бердичівської м іської иади Ж итомирської області

(найменування відповідального виконавця)

3. 0217520 7520 0460

(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування видатків та кредитування місцевого 

місцевого бюджету) бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

_________________ 021_________________
(код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету та номер в 
системі головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету)

Реалізація Національної програми
_______ інформатизації_________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

04053602

(код за ЄДРПОУ)

06202100000

(код бюджету)

4. Мета та завдання бю джетної програми на 2020 - 2022 роки:

1) мета бю джетної програми, строки ї ї  реалізації;

Реалізація державної політики спрямована на розвиток місцевого електронного урядування.

2) завдання бю дж етної програми;

Забезпечення виконання завдань програми місцевого електронного урядування.

3) підстави реалізації бю джетної програми.

Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2456-УЇ)> Закон України "Про Державний бюджет України", Закон 
України "Про Національну програму інформатизації" (Закон від 04.02.1998 №922-УІІІ), Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" від 25.12.2003 зі змінами та 
доповненнями, Постанова КМУ "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" від 28.02.2002 
№228, Постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, Накази Мінфіну України та інших центральних органів державної виконавчої влади, Накази Державної 
казначейської служби України, розпорядження міського голови, рішення облдержадміністрації, міської ради та виконавчого комітету міської ради.



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

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

(грн)

Код 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 п 12 13 14
Надходження із 
загального фонду 
бюджету

X X X X 191000 X X 191000

Власні надходження 
бюджетних установ 
(розписати за видами 
надходжень)

X X X

Інші надходження 
спеціального фонду 
(розписати за видами 
надходжень)

X X X 733000 733000 733000

602400

Кошти, що 
передаються із 
загального фонду до 
спеціального фонду 
(бюджету розвитку)

У X X 733000 733000 733000

Повернення кредитів до 
бюджету X X X

УСЬОГО 191000 733000 733000 924000

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
( ф н )

Код 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
Надходження із 
загального фонду 
бюджету

X X X X

Власні надходження 
бюджетних установ 
(розписати за видами 
надходжень)

X X

Інші надходження 
спеціального фонду 
(розписати за видами 
надходжень)

X X

Повернення кредитів до 
бюджету

X X

УСЬОГО



6. Витрати та кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: 

1) видатки та кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:
(грн і

Код
Економічної
класифікації

видатків
бюджету

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

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)

191000 191000

3110

Придбання 
обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування

733000 733000 733000

УСЬОГО : 191000 733000 733000 924000

2) надання кредитів та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2020 роках:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________(ГРН)

К од
К ласи ф ікац ії
креди туван н я

бю дж ету

Н ай м ен уван н я

2018  р ік  (зв іт ) 201 9  р ік  (затв ер д ж ен о ) 2 0 2 0  р ік  (п р о е к т )

загал ьн и й
ф онд

сп ец іал ь н и й
ф онд

у том у  числі 
бю дж ет  

розвитку

разом  
(3  +  4 )

загал ьн и й
ф он д

сп ец іал ь н и й
ф онд

у  то м у  ЧИСЛІ 
бю д ж ет  

розвитку

разом  
(7  +  8)

загальн ий
ф онд

сп ец іал ь н и й
ф он д

у  том у  ЧИСЛІ 
бю д ж ет  

розвитку

разом  
(11 +  12)

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

усюго

3) видатки та кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код
Економічної
класифікації

видатків
бюджету

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

УСЬОГО

4) надання кредитів та кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
__________________________________________________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________ (£Е2І

Код
Класифікації
кредитування

бюджету

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

УСЬОГО



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

7. Виграти за напрямами використання бюджетних коштів:

(гри)

N
з/п

Напрями 
використання 

бюджетних коштів

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

1.

Забезпечення 
виконання завдань 
програми місцевого 
електронного 
урядування

191000 733000 733000 924000

УСЬОГО 191000 733000 733000 924000

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

N
з/п

Напрями 
використання 

бюджетних коштів

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

УСЬОГО



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

8. Результативні показники бю дж етної програми:

ІП Ї Ї І

N
з/п Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації

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

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(5 + 6) загальний фонд спеціальний

фонд
разом 
(8 + 9)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13
1. затрат

Обсяг витрат на 
придбання програми 
електронного 
документообігу

грн. розрахунок до 
кошторису

191000 191000

Обсяг витрат на 
придбання 
комп’ютерної та 
оргтехніки

грн. розрахунок до 
кошторису

733000 733000

2. продукту
кількість програм
електронного
документообігу

од. розрахунок до 
кошторису

1 1

кількість одиниць 
комп’ютерної та 
оргтехніки

од.
розрахунок до 
кошторису

24 24

3. ефективності

середня вартість 
програми електронного 
документообігу

грн. розрахунок 191000 191000

середня вартість однієї 
одиниці комп’ютерної 
або оргтехніки

грн. розрахунок 30542 30542

4. якості

відсоток забезпечення 
програмами 
електронного 
документообігу

% розрахунок 100 100

відсоток забезпечення 
комп’ютерною та 
оргтехнікою

% розрахунок 100 100



2) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
ІЕЕЇЇІ

N
з/п Показники Одиниця

виміру
Джерело

інформації

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(5 + 6)

загальний
фонд спеціальний фонд

разом 
(8 + 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
затрат

,
продукту

ефективності

якості



9. С труктура видатків на оплату праці:
(гр н )

Найменування
2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 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
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 її

УСЬОГО
у тому числі оплата праці 

штатних одиниць за 
загальним фондом, що 

враховані також у 
спеціальному фонді

X X X X X



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N
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

фонд
затверджено

фактично
зайняті затверджено фактично

зайняті затверджено фактично
зайняті

затверджено
фактично

зайняті

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 із 14 15 іб

УСЬОГО
з них: штатні одиниці 
за загальним фондом, 
що 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 бю джетної програми у 2018 - 2020 роках:
(грн)

N
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

1.

Програма
інформатизації міста 
Бердичева на 2020-2022 
роки

проект рішення 191000 733000 924000

УСЬОГО 191000 733000 924000

2) м ісцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бю дж етної програми у 2021 - 2022 роках:
(фн)

N
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 2018 - 2022 роках:
ІЕЕЇІІ

Найменування об'єкта 
відповідно до проектно- 

кошторисної документації

Строк реалізації 
об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна вартість 
об'єкта

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 
періоду, %

спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 

об'єкта на кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду. %

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду. %

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, обгрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.



14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:
< Г П Н І

Код
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

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

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10

усього

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

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 
періоду 

(4 -5 -6 )

планується погасити 
кредиторську заборгованість 

за рахунок коштів

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань (8 

-10)загального
фонду

спеціального
фонду

загального
фонду

спеціального
фонду

і 2 3 4 5 в 7 8 9 10 п 12

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних) 191000 191000

усього 191000 191000

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Ile«і
Код

Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

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 01.01.2020

Причини виникнення 
заборгованості

Вжиті заходи щодо 
погашення заборгованості

і 2 3 4 5 6 7 8 9

УСЬОГО

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 році.

15. Підстави та обгрунтування 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.

Міський голова
підпис)

В.К. Мазур
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу бухгалтерського 
обліку та звітності

(підпис)
Н.М. Гуменюк

(ініціали та прізвище)


