
____________ 06202100000
(код за 

ЄДРПОУ)
(код бюджету)

2 3 4 5 6 7

(грн)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО

__________________

(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________________________________________________________________________________

1. ________________________________________________________________________________________ 

Найменування показника результату

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

Ціль державної політики 1

Одиниця виміру

Номер цілі 
державної 
політики

2022 рік 
(прогноз)

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:

1

2022 рік 
(прогноз)2018 рік (звіт)

Найменування відповідального 
виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

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)

(ініціали та прізвище)

2018 рік (звіт) 2019 рік 
(затверджено)

2020 рік 
(проект)

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

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 бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету та номер в системі 
головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(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)

2) завдання бюджетної програми;

Забезпечити надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді

 - Конституція України 

02143206

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

місцевого бюджету)

2. Управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради

3.                0611030 1030 0921 Надання загальної середньої освіти вечірніми           
(змінними) школами

(код за ЄДРПОУ)

061 02143206

3) підстави реалізації бюджетної програми.

(найменування відповідального виконавця)

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді

06202100000

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:

06
(код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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)

 - Бюджетний кодекс України 

 - Закон України "Про загальну середню освіту"
 - Закон України "Про освіту"

 - Постанова КМУ від 14.06.2000  № 963 "Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників"

 - Постанова КМУ від 14.06.2000 № 946  "Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад"

 - Указ Президента України від 04.07.2005  № 1013/2005 "Про невідкладні заходи щодо функціонування та розвитку освіти в Україні"

 - Постанова КМУ від 30.08.2002  № 1298 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери" 

- Закону України "Про Державний бюджет України"



 - Постанова КМУ  від 23.03.2011 року № 373 "Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних 
закладів, вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредетації, інших установ закладів"
 - Наказ Міністерства освіти України від 26.09.2005  № 557 "Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ 
освіти та наукових установ" (з урахуванням змін)

 - Рішення Бердичівської міської ради від 27.12.2016 року № 207 "Про затвердження міської цільової Програми розвитку освіти м. Бердичева Житомирської області на період 2017 - 
2019 років" 
 - Рішення Бердичівської міської ради  "Про затвердження міської цільової Програми розвитку освіти м. Бердичева Житомирської області на відповідний період" 

 - Наказ МОН України від 15.04.1993 № 102 "Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти"

 - Рішення Бердичівської міської ради "Про затвердження бюджету м. Бердичева на відповідний період" 

 - Постанова КМУ від 31.01.2001  № 78 "Про затвердження  Порядку виплати надбавки за вислугу років педагогічним працівникам"
 - Постанова КМУ від 25.08.2004  № 1096 "Про встановлення розміру доплати за окремі види педагогічної діяльності"



(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

1076721 Х Х 1076721 1205912 Х Х 1205912 1250100 Х Х 1250100

Власні надходження 
бюджетних установ 
(розписати за видами 
надходжень)

Х 2290 2290 Х Х

25020100 Благодійні внески, гранти 
та дарунки 2290 2290
Інші надходження 
спеціального фонду 
(розписати за видами 
надходжень)

Х 4398 4398 Х Х

602100 На початок періоду 5205 5205
602200 На кінець періоду 807 807

Повернення кредитів до 
бюджету Х Х Х

УСЬОГО 1076721 6688 1083409 1205912 0 1205912 1250100 1250100

(грн)

1 2 5 6 9 10
Надходження із 
загального фонду 
бюджету

Х 1349712 Х 1451910

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

УСЬОГО 1349712 1451910

Код спеціальний фонд

Х

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

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Х

2022 рік (прогноз)

разом                 
(7 + 8)спеціальний фондзагальний фонд

Х

Х

1349712

Х

1349712

1451910

Х

Х

Х

1451910

8

разом                 
(3 + 4)

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Найменування

2021 рік (прогноз)

4

загальний фонд

3 7

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

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 839914 839914 917647 917647 960300 960300

2120 Нарахування на заробітну 
плату 166452 166452 201825 201825 197800 197800

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 940 5728 6668 3050 3050 3300 3300

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних) 3054 3054 7190 7190 11000 11000

2250 Видатки на відрядження 3360 3360 2660 2660 2900 2900
2271 Оплата теплопостачання 54200 54200 61030 61030 62800 62800
2272 Оплата водопостачання та 

водовідведення 1084 1084 2545 2545 2800 2800
2273 Оплата електроенергії 7696 7696 9065 9065 8800 8800

2275
Оплата інших енергоносіїв 
та інших комунальних 
послуг

900 900 400 400

2800 Інші поточні видатки 21 21

3110
Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування

960 960

УСЬОГО 1076721 6688 1083409 1205912 1205912 1250100 1250100

(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

2020 рік (проект)Код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено)

2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)

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

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)



(грн)

1 2 5 6 9 10
2111 Заробітна плата 1037124 1116983
2120 Нарахування на заробітну 

плату 213624 230073
2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 3488 3673
2240 Оплата послуг (крім 

комунальних) 11627 12243
2250 Видатки на відрядження 3065 3227
2271 Оплата теплопостачання 67824 71961
2272 Оплата водопостачання та 

водовідведення 3024 3208
2273 Оплата електроенергії 9504 10084
2275 Оплата інших енергоносіів 432 458

УСЬОГО 1349712 1451910

(грн)

1 2 5 6 9 10

УСЬОГО

Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

разом                 
(7 + 8)

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

Код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету
загальний фондзагальний фонд спеціальний фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом                 
(3 + 4)

83 4 7

1349712

12243

9504
432 458

спеціальний фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

3 4 7

разом                 
(7 + 8)

разом                 
(3 + 4) загальний фонд спеціальний фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

8
1037124

213624

1451910

3488 3673

11627

67824
3024

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

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

3227
71961

1116983

230073

3208
10084

3065



(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

Забезпечити надання 
повної загальної 
середньої освіти 

працюючій молоді

1076721 6688 1083409 1205912 1205912 1246300 1246300

2 Здійснення видатків з 
інформатизації установи 3800 3800

УСЬОГО 1076721 6688 1083409 1205912 0 1205912 1250100 1250100

(грн)

1 2 5 6 9 10

1

Забезпечити надання 
повної загальної 
середньої освіти 

працюючій молоді

1345695 1447680

2 Здійснення видатків з 
інформатизації установи 4017 4230

УСЬОГО 1349712 1451910

4230

1345695

спеціальний фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом                 
(3 + 4)

1447680

3 4 7 8

1349712 1451910

4017

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

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний фонд разом                 
(7 + 8)спеціальний фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

загальний фонд

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

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



(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 закладів ( за 

ступенями шкіл ), у т.ч. од. стат. звіт 76 РВК 1 1 1 1 1 1

Вечірня ( змінна ) школа ІІ-
ІІІ ст. од. стат. звіт 76 РВК 1 1 1 1 1 1

К-ть класів ( за ступенями 
шкіл ) у т.ч. од. стат. звіт 76 РВК 8 8 8 8 8 8

У вечірній ( змінній ) школі 
ІІ-ІІІ ст. од. стат. звіт 76 РВК 8 8 8 8 8 8

Усього середньорічне число 
ставок / штатних одиниць /, у 

т.ч. :
од. штатний розпис 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8

педагогічного персоналу од. штатний розпис 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3
адмінперсоналу, за умовами 

оплати віднесених до 
педагогічного персоналу

од. штатний розпис 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

спеціалістів од. штатний розпис
робітників од. штатний розпис 1 1 1 1 1 1

2 продукту
к-ть учнів осіб мережа 86 86 78 78 78 78

3 ефективності
середні витрати на одного 

учня грн. розрахунок 12520 12520 15460 15460 16027 16027

діто-дні відвідування днів розрахунок 12212 12212 11076 11076 11154 11154
4 якості

к-ть днів відвідування днів розрахунок 142 142 142 142 143 143

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

Джерело 
інформації

Одиниця 
виміру

8. Результативні показники бюджетної програми:

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

N з/п Показники

Забезпечити надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді



(грн)

1 2 3 4 7 8 10

1 затрат
кількість закладів ( за 

ступенями шкіл ), у т.ч. од. стат. звіт 76 РВК 1 1 1
Вечірня ( змінна ) школа ІІ-

ІІІ ст. од. стат. звіт 76 РВК 1 1 1
К-ть класів ( за ступенями 

шкіл ) у т.ч. од. стат. звіт 76 РВК 8 8 8
У вечірній ( змінній ) школі 

ІІ-ІІІ ст. од. стат. звіт 76 РВК 8 8
Усього середньорічне число 
ставок / штатних одиниць /, у 

т.ч. :
од. штатний розпис 10.8 10.8 10.8

педагогічного персоналу од. штатний розпис 8.3 8.3 8.3
адмінперсоналу, за умовами 

оплати віднесених до 
педагогічного персоналу

од. штатний розпис 1.5 1.5 1.5

спеціалістів од. штатний розпис
робітників од. штатний розпис 1 1 1

2 продукту
к-ть учнів осіб мережа 78 78 78

3 ефективності
середні витрати на одного 

учня грн. розрахунок 17304 18614 18614
діто-дні відвідування днів розрахунок 11154 11154 11154

4 якості
к-ть днів відвідування днів розрахунок 143 143 143

1

1.5

10.8

8

8

Джерело 
інформації спеціальний фондразом                 

(5 + 6)спеціальний фонд

2021 рік (прогноз)

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

N з/п Показники загальний 
фонд

Одиниця 
виміру загальний фонд

5

2022 рік (прогноз)

разом                 
(8 + 9)

1

6 9
Забезпечити надання повної загальної середньої освіти працюючій молоді

78

143

1

8.3

17304

11154



(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 551590 605958 639054 689549 725153

Обовязкові доплати та 
надбавки 265624 286099 291946 315875 357580

Стимулюючі доплати та 
надбавки

Премії
Матеріальна допомога на 

оздоровлення 22700 25590 29300 31700 34250

Інші виплати
УСЬОГО 839914 917647 960300 1037124 1116983

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
Адмінперсонал, за умовами 

оплати віднесений до 
педагогічного персоналу

1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

Педперсонал 8.3 8 8.3 7 8.3 8.3 8.3
Спеціалісти

Обслуговуючий персонал 1 1 1 1 1 1 1
УСЬОГО 10.8 10.5 10.8 9.5 10.8 10.8 10.8

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
Міська цільова програма 

розвитку освіти м. Бердичева 
Житомирської області на 
період 2017 - 2019років

Рішення БМР № 207 від 
27.12.2016р. 1076721 6688 1083409 1205912 1205912

Міська цільова програма 
розвитку освіти м. Бердичева 

Житомирської області на 
відповідний період 

1250100

УСЬОГО 1076721 6688 1083409 1205912 1205912 1250100

(грн)

1 2 3 6

Міська цільова програма 
розвитку освіти м. Бердичева 

Житомирської області на 
відповідний період 

1349712

УСЬОГО 1349712

1250100

1451910

87

1451910

4

1349712

1349712

5

12

загальний фонд спеціальний фонд

2022 рік (прогноз)

1250100

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

N 
з/п

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)

разом                 
(10 + 11)

разом
(4 + 5)

Найменування 
місцевої/регіональної 

програми

Коли та яким документом 
затверджена загальний фонд спеціальний фонд

2021 рік (прогноз)



(грн)

(грн)

9

1451910

1451910

1250100

12

разом
(7 + 8)

1250100

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 878340 839914 839914
2120 Нарахування на заробітну плату 193235 166452 166452

2210 Предмети, матеріали, обладнання 
та інвентар 2840 940 940

2240 Оплата послуг ( крім 
комунальних) 7530 3054 3054

2250 Видатки на відрядження 4225 3360 3360
2271 Оплата теплопостачання 54200 54200 54200
2272 Оплата водопостачання та 

водовідведення 1100 1084 1084

2273 Оплата електроенергії 7700 7696 7696
2800 Інші поточні видатки 160 21 21

УСЬОГО 1149330 1076721 1076721

(грн)

загального 
фонду

спеціального 
фонду

загального 
фонду

спеціального 
фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2111 Заробітна плата 917647 917647 960300 960300
2120 Нарахування на заробітну плату 201825 201825 197800 197800

2210 Предмети, матеріали, обладнання 
та інвентар 3050 3050 3300 3300

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних) 7190 7190 11000 11000

2250 Видатки на відрядження 2660 2660 2900 2900
2271 Оплата теплопостачання 61030 61030 62800 62800
2272 Оплата водопостачання та 

водовідведення 2545 2545 2800 2800

2273 Оплата електроенергії 9065 9065 8800 8800
2275 Оплата інших енергоносіів 900 900 400 400

УСЬОГО 1205912 1205912 1250100 1250100

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

Найменування граничний обсяг

очікуваний обсяг 
взяття поточних 
зобов'язань (8 - 

10)

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

2019 рік

очікуваний обсяг 
взяття поточних 

зобов'язань                      
(3 - 5)

планується погасити 
кредиторську 

заборгованість за 
рахунок коштівзатверджені 

призначення

кредиторська 
заборгованість на 

початок поточного 
бюджетного 

періоду

планується погасити 
кредиторську заборгованість за 

рахунок коштів

6

можлива 
кредиторська 

заборгованість на 
початок планового 

бюджетного 
періоду                                            

(4 - 5 - 6)

2020 рік

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету
5

Бюджетні 
зобов'язання 

(4 + 6)

Зміна 
кредиторської 
заборгованості

(6 - 5)

Кредиторська заборгованість на 
кінець минулого бюджетного 

періоду

Кредиторська заборгованість 
на початок минулого 
бюджетного періоду

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 коштівКасові видатки / 

надання кредитів



(грн)

1 2 4 5 6 7
2111 Заробітна плата 839914
2120 Нарахування на заробітну плату 166452

2210 Предмети, матеріали, обладнання 
та інвентар 940

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних) 3054

2250 Видатки на відрядження 3360
2271 Оплата теплопостачання 54200
2272 Оплата водопостачання та 

водовідведення 1084

2273 Оплата електроенергії 7696
2800 Інші поточні видатки 21

УСЬОГО 1076721

54200
1100

7700

7530

2840

878340
193235

160
1149330

9

Головний бухгалтер

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.

4225

Начальник управління освіти і науки

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Касові видатки 
/ надання 
кредитів

Вжиті заходи щодо погашення 
заборгованості

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування

3 8

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01.2018

Затверджено з урахуванням змін

Очікувана 
дебіторська 

заборгованість 
на 01.01.2020

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2019

Причини виникнення 
заборгованості



_____________
(код за ЄДРПОУ)

_____________
(код за ЄДРПОУ)

06202100000
(код бюджету)

(грн)

1 2 3 4 7

__________________

(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету та номер в 
системі головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів

(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)

1. ________________________________________________________________________________________ __________________

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

3.                      ________________________ __________________

України від 17 липня 2018 року N 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

2. ________________________________________________________________________________________ __________________

(найменування головного розпорядника коштів 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

5

2022 рік (прогноз)
Обґрунтування 

необхідності 
додаткових коштів
на 2021 - 2022 роки

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

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

5 6

Код Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування

2021 рік (прогноз)

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
(+)



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

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

Джерело інформації

4

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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