
02143206 06202100000
(код за 

ЄДРПОУ)
(код бюджету)

2 3 4 5 6 7

(грн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО

______06____________

(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Реалізація державної політики в галузі освіти та виховання, створення умов для здобуття громадянами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти. 

1.   Управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради_______________________________________________________________________________________ 

Найменування показника результату

1

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

2018 рік (звіт) 2019 рік 
(затверджено)

2020 рік 
(проект)

Ціль державної політики 1: Забезпечення ефективного виконання завдань і функцій у сфері освіти .

Ціль державної політики 1

Найменування відповідального 
виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Одиниця виміру

2022 рік 
(прогноз)

Номер цілі 
державної 
політики

2022 рік 
(прогноз)

2018 рік (звіт)

2021 рік 
(прогноз)

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

Наказ Міністерства фінансів України
ЗАТВЕРДЖЕНО

17 липня 2015 року N 648

2020 рік 
(проект)

2021 рік 
(прогноз)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 – 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

(у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 7 серпня 2019 року N 336)

2019 рік 
(затверджено)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмною 

класифікацією 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету



 (грн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО

Номер цілі 
державної 
політики

2022 рік 
(прогноз)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-2022 роки за бюджетними програмами:

Найменування відповідального 
виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

(ініціали та прізвище)

2018 рік (звіт) 2019 рік 
(затверджено)

2020 рік 
(проект)

Головний бухгалтер
(підпис)

Керівник установи

______________

(підпис)
______________

(ініціали та прізвище)
____________________________

____________________________

Код 
Функціональної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

2021 рік 
(прогноз)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмною 

класифікацією 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету



(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

061 02143206
(код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету та номер в системі 
головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Конституція України. Бюджетний кодекс України. Закон України" Про державний бюджет України". Закон України " Про службу в органах місцевого самоврядування в 
Україні ". Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні ".Закон України " Про освіту". Рішення Бердичівської міської ради  " Про міський бюджет м. Бердичева 
на відповідний період".

2) завдання бюджетної програми;

Здійснення управлінням освіти і науки наданих законодавством повноважень у сфері освіти.   

2. Управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах ( місті Києві ), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

06202100000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

1. Управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

3) підстави реалізації бюджетної програми.

(найменування відповідального виконавця)

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у сфері освіти у м. Бердичеві. Строки реалізації 2020 - 2022 роки.

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

02143206

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

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



(грн)

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
Надходження із 
загального фонду 
бюджету

691960 Х Х 691960 850700 Х Х 850700 1194800 Х Х 1194800

Власні надходження 
бюджетних установ 
(розписати за видами 
надходжень)

Х Х Х

Інші надходження 
спеціального фонду 
(розписати за видами 
надходжень)

Х 0 Х Х

Повернення кредитів до 
бюджету Х Х Х

УСЬОГО 691960 691960 850700 850700 1194800 1194800

(грн)

1 2 5 6 9 10
Надходження із 
загального фонду 
бюджету

Х 1290087 Х 1389095

Власні надходження 
бюджетних установ 
(розписати за видами 
надходжень)
Інші надходження 
спеціального фонду 
(розписати за видами 
надходжень)
Повернення кредитів до 
бюджету

УСЬОГО 1290087 1389095

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

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Х

Х

1290087

Код

2022 рік (прогноз)

спеціальний фонд

Х 1389095

Х

Х

Х

1389095

Х

1290087

Х

разом                 
(7 + 8)спеціальний фондзагальний фонд

4

загальний фонд

3

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

разом                 
(3 + 4)

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Найменування

2021 рік (прогноз)

87

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено)

Код Найменування

2020 рік (проект)



(грн)

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
2111 Заробітна плата 562688 562688 687210 687210 968800 968800

2120 Нарахування на оплату 
праці 124464 124464 151186 151186 213100 213100

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 1200 1200 3500 3500 3700 3700

2240 Оплата послуг ( крім 
комунальних ) 2588 2588 5828 5828 6200 6200

2250 Видатки на відрядження 1020 1020 2976 2976 3000 3000

УСЬОГО 691960 691960 850700 850700 1194800 1194800

(грн)

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

УСЬОГО

(грн)

1 2 5 6 9 10
2111 Заробітна плата 1046304 1126869

2120 Нарахування на оплату 
праці 230148 247869

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 3911 4118

2240 Оплата послуг ( крім 
комунальних ) 6553 6900

2250 Видатки на відрядження 3171 3339
УСЬОГО 1290087 1389095

(грн)

1 2 5 6 9 10

УСЬОГО

3 4 7

загальний фонд

8

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

Код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом                 
(3 + 4)

разом                 
(7 + 8)

3171 3339

1290087

у тому числі 
бюджет 
розвитку

спеціальний фонд

6900

83 4 7

разом                 
(7 + 8)

1389095

3911 4118

6553

2020 рік (проект)

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

спеціальний фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

Код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено)

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

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

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 - 2020 роках:

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

Найменування

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

1046304

230148

1126869

247869



(грн)

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
Здійснення управлінням освіти і 
науки наданих законодавством 
повноважень у сфері освіти

691960 691960 850700 850700 1191596 1191596

2 Здійснення видатків з 
інформатизації установи 3204 3204

УСЬОГО 691960 691960 850700 850700 1194800 1194800

(грн)

1 2 5 6 9 10

1
Здійснення управлінням освіти і 
науки наданих законодавством 
повноважень у сфері освіти

1286700 1385529

2 Здійснення видатків з 
інформатизації установи 3387 3566

УСЬОГО 1290087 1389095

3 4

3387 3566

загальний фонд спеціальний фонд разом                 
(3 + 4)

1290087 1389095

1286700 1385529

у тому числі 
бюджет 
розвитку

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено)

N 
з/п

Напрями використання 
бюджетних коштів

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

2020 рік (проект)

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

7 8

разом                 
(7 + 8)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

N 
з/п

Напрями використання 
бюджетних коштів



(грн)

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 11 12 13
1 затрат

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 7 7 7 7 7 7
2 продукту

кількість отриманих листів, 
звернень, заяв, скарг од. вхідне листування 1787 1787 1250 1250 1295 1295

кількість прийнятих 
нормативно-правових актів од. вхідне листування 602 602 500 500 520 520

3 ефективності
кількість виконаних 

листів,звернень, заяв, скарг 
на одного працівника

од. розрахункові дані 255 255 178 178 185 185

кількість прийнятих 
нормативно-правових актів 

на одного працівника
од. розрахункові дані 86 86 71 71 74 74

витрати на утримання однієї 
штатної одиниці тис.грн. розрахункові дані 98.9 98.9 121.5 121.5 170.7 170.7

4 якості
відсоток вчасно виконаних 
листів, звернень, заяв, скарг 

у їх загальній кількості
% розрахункові дані 100 100 100 100 100 100

(грн)

1 2 3 4 7 8 10
1 затрат

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 7 7 7
2 продукту

кількість отриманих листів, 
звернень, заяв, скарг од. вхідне листування 1325 1350 1350
кількість прийнятих 

нормативно-правових актів од. вхідне листування 520 520 520
3 ефективності

кількість виконаних 
листів,звернень, заяв, скарг 

на одного працівника
од. розрахункові дані 189 193 193

кількість прийнятих 
нормативно-правових актів 

на одного працівника
од. розрахункові дані 74 74 74

витрати на утримання однієї 
штатної одиниці тис.грн. розрахункові дані 184.3 198.4 198.4

4 якості
відсоток вчасно виконаних 
листів, звернень, заяв, скарг 

у їх загальній кількості
% розрахункові дані 100 100 100

Джерело 
інформації

1325

2022 рік (прогноз)
разом                 
(8 + 9)

7

9

189

184.3

74

Одиниця 
виміру

разом                 
(5 + 6)

5

спеціальний фонд

6

спеціальний фондзагальний 
фонд

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

N 
з/п Показники

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

Одиниця 
виміру загальний фонд

8. Результативні показники бюджетної програми:

2021 рік (прогноз)

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

N 
з/п Показники

Джерело 
інформації

100

520



(грн)

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 11

Виплати за посадовими 
окладами 178190 211885 444408 479960 516917

Обовязкові доплати та 
надбавки 40678 56850 87660 94673 101963

Стимулюючі доплати та 
надбавки 105116 130725 266034 287317 309440

Премії 169856 212900 96138 103829 111824
Матеріальна допомога на 

оздоровлення 68848 74850 74560 80525 86725

Інші виплати
УСЬОГО 562688 687210 968800 1046304 1126869

у тому числі оплата праці 
штатних одиниць за 

загальним фондом, що 
враховані також у 

спеціальному фонді

Х Х Х Х Х

9. Структура видатків на оплату праці:

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



затверджено фактично 
зайняті затверджено фактично 

зайняті затверджено фактично 
зайняті затверджено фактично 

зайняті

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

установ 1 1 1 1 1

Керівні працівники 2 1 2 1 2 2 2
Спеціалісти 4 2 4 2 4 4 4
Службовці 1 1 1 1 1 1 1
УСЬОГО 7 4 7 4 7 7 7

з них: штатні одиниці 
за загальним фондом, 
що враховані також у 
спеціальному фонді

Х Х Х Х Х Х Х

2022 рік

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

2021 рік

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2018 рік (звіт) 2019 рік (план) 2020 рік

Категорії працівниківN 
з/п загальний 

фонд



(грн)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом                 
(4 + 5)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом                  
(7 + 8)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО

(грн)

1 2 3 6

УСЬОГО

4 5 87

12

загальний фонд спеціальний фонд

2022 рік (прогноз)

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

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:

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

2020 рік (проект)N 
з/п

Найменування 
місцевої/регіональної 

програми

Коли та яким документом 
затверджена

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено)

2021 рік (прогноз)
N 

з/п

разом                 
(10 + 11)

разом
(4 + 5)

Найменування 
місцевої/регіональної 

програми

Коли та яким документом 
затверджена загальний фонд спеціальний фонд



(грн)

(грн)

9

12

разом
(7 + 8)

разом                 
(10 + 11)



(грн)

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, %

1 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.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

Загальна вартість 
об'єкта

Строк реалізації 
об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Найменування об'єкта 
відповідно до проектно-

кошторисної документації

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



(грн)

загального 
фонду

спеціального 
фонду

1 2 3 4 7 8 9 10
2111 Заробітна плата 562894 562688 562688
2120 Нарахування на оплату 

праці 124539 124464 124464

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 1223 1200 1200

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних) 3100 2588 2588

2250 Видатки на відрядження 1044 1020 1020
УСЬОГО 692800 691960 691960

(грн)

загального 
фонду

спеціального 
фонду

загального 
фонду

спеціального 
фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2111 Заробітна плата 687210 687210 968800 968800
2120 Нарахування на оплату 

праці 151186 151186 213100 213100

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 3500 3500 3700 3700

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних) 5828 5828 6200 6200

2250 Видатки на відрядження 2976 2976 3000 3000
УСЬОГО 850700 850700 1194800 1194800

(грн)

1 2 4 5 6 7
2111 Заробітна плата 562688
2120 Нарахування на оплату 

праці 124464

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 1200

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних) 2588

2250 Видатки на відрядження 1020
УСЬОГО 691960

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

562894

1044
692800

1223

3100

граничний 
обсяг

8

Затверджено з урахуванням змін
Касові видатки 

/ надання 
кредитів

можлива 
кредиторська 

заборгованість на 
початок планового 

бюджетного 
періоду                                            

(4 - 5 - 6)

очікуваний обсяг 
взяття поточних 

зобов'язань                      
(3 - 5)

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Вжиті заходи щодо 
погашення заборгованості

затверджені 
призначення

2019 рік

124539

9

Бюджетні 
зобов'язання 

(4 + 6)

Зміна 
кредиторської 
заборгованості

(6 - 5)

Кредиторська заборгованість на 
кінець минулого бюджетного 

періоду

Кредиторська заборгованість на 
початок минулого бюджетного 

періоду

2020 рік

Очікувана 
дебіторська 

заборгованість 
на 01.01.2020

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2019

Причини виникнення 
заборгованості

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань (8 

- 10)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Найменування

5

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01.2018

кредиторська 
заборгованість на 

початок поточного 
бюджетного 

періоду

планується погасити 
кредиторську заборгованість за 

рахунок коштів

Касові видатки / 
надання кредитів

3

планується погасити 
кредиторську заборгованість 

за рахунок коштів

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

Найменування

6

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

Найменування Затверджено з 
урахуванням змін

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок 

коштів

Головний бухгалтер

Начальник управління освіти і науки



_____________
(код за ЄДРПОУ)

_____________
(код за ЄДРПОУ)

06202100000
(код бюджету)

(грн)

1 2 3 4 7

2. ________________________________________________________________________________________ __________________

1. ________________________________________________________________________________________ __________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

________________ __________________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету)
(код Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою 

програмною класифікації видатків 
та кредитування місцевого 

бюджету)

(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

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 додатковий (Форма 2020-3)

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

3.                      ________________________ __________________

(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету та номер в 
системі головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

Код Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування

Обґрунтування 
необхідності 

додаткових коштів 
на 2020 рік

2020 рік (проект)

граничний обсяг необхідно додатково
(+)

65

2018 рік                                        
(звіт)

2019 рік 
(затверджено)



N з/п Найменування Одиниця виміру

1 2 3
затрат

продукту

ефективності

якості

УСЬОГО

(грн)

індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково

(+)

1 2 3 4 7

Джерело інформації

4 6

2020 рік (проект) у межах 
доведених граничних обсягів

2020 рік (проект) зміни у разі 
передбачення додаткових коштів

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6

Код Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування

2021 рік (прогноз)

5

2022 рік (прогноз)
Обґрунтування 

необхідності 
додаткових коштів
на 2021 - 2022 роки

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

індикативні прогнозні 
показники

необхідно додатково
(+)

2) додаткові витрати на 2021 - 2022 роки за бюджетними програмами:

5



N з/п Найменування Одиниця виміру

2021 рік 
(прогноз) у 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2021 рік 
(прогноз) 

зміни у разі 
передбачення 
додаткових 

коштів

2022 рік 
(прогноз) у 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2022 рік (прогноз) 
зміни у разі 

передбачення 
додаткових коштів

1 2 3 5 6 7 8
затрат

продукту

ефективності

якості

УСЬОГО

4

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

Джерело інформації

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021- 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 
програми
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(підпис) (ініціали та прізвище)

Керівник установи ______________ ____________________________
(підпис) (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер ______________ ____________________________
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