
____________ 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

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

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



Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл

06202100000

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

(код бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

61 02143206

(код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету та номер в 

системі головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

06

(код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

02143206

2) завдання бюджетної програми;

2. Управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради

0615031 5031 0810

1. Управління освіти і науки виконавчого комітету Бердичівської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3) підстави реалізації бюджетної програми.

(найменування відповідального виконавця)

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Створення необхідних умов для гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, їх 

самореалізації, набуття навичок здорового способу життя, підготовки спортсменів для резервного спорту та спорту вищих досягнень

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту

(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної 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)

- Накази та інші нормативно-правові документи Міністерства освіти і науки, сім"ї молоді та спорту України.

- Рішення міської ради, міського виконавчого комітету та розпорядження міського голови.

-Наказ Міністерства фінансів України 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 

методу складання та виконання місцевих бюджетів»

-Наказ мінмолодьспорт України від  23.11.2016 № 4393 «Про затвердження типового переліку бюджетних програм та 

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної культури і спорту»

- Акти Президента України і постанови Кабінету Міністрів України

 - Рішення Бердичівської міської ради "Про затвердження міської цільової Програми розвитку освіти м. Бердичева Житомирської області на  відповідний період "

 - 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"

- Закон України «Про фізичну культуру та спорт» від 24.12.1993  №3808-ХІІ

-Постанова КМУ  від 28.02.2002 №228 «Про затвердження порядку складання , розгляду, затвердження та основних 

вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»

- Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР

- Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 № 2542-ІІІ

- Закон України "Про державний бюджет України на 2019 рік"



(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

2892082 Х Х 2892082 3564870 Х Х 3564870 4109600 Х Х 4109600

Власні надходження 

бюджетних установ 

(розписати за видами 

надходжень)

Х 11784 11784 Х 2500 2500 Х 2500

25010000

плата за послуги, що 

надаються 

бюджетними 

установами

Х 984 984 Х 2500 2500 Х 2500 2500

фінансування 0

25010300
плата за оренду майна 

бюджетних установ
984 2500 2500 2500 2500

25020000

інші джерела власних 

надходжень бюджетних 

установ

Х 10800 10800 Х 0 Х

25020100
благодійні внески, гранти 

та дарунки
10800 0

 

Інші надходження 

спеціального фонду

(розписати за видами 

надходжень)

Х 0 0 Х 600000 600000 600000 Х   

602400

Кошти, що передаються 

із загального фонду 

бюджету до бюджету 

розвитку (спеціального 

фонду)

Х 0 0 Х 600000 600000 Х

602100 На початок періоду 1029

602200 На кінець періоду 1250

Повернення кредитів до 

бюджету
Х Х Х

УСЬОГО 2892082 11563 0 2903645 3564870 602500 600000 4167370 4109600 2500 4112100

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено)

Код Найменування

2020 рік (проект)

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



(грн)

1 2 5 6 9 10

Надходження із 

загального фонду 

бюджету

Х 4433755 Х 4760578

Власні надходження 

бюджетних установ 

(розписати за видами 

надходжень)

2643 2783

Інші надходження 

спеціального фонду 

(розписати за видами 

надходжень)

Повернення кредитів до 

бюджету

УСЬОГО 4436398 4763361

Х

Х 2783

4

2643

4433755

873

2783

4760578

Х

Х

Х

4760578

Х

спеціальний фондзагальний фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом                 

(3 + 4)

4433755 2643

Х

Х

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Найменування

2021 рік (прогноз)

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

Код

2022 рік (прогноз)

спеціальний фондзагальний фонд
разом                 

    (7 + 8)



(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

0615031

Утримання та навчально-

тренувальна робота 

комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл

2892082 11563  2903645 3564870 602500  4167370 4109600 2500  4112100

2111 Заробітна плата 1903522 1903522 2254000 2254000 2754100 2754100

2120
Нарахування на оплату 

праці
408515 408515 496000 496000 605900 605900

2210
Предмети, 

матеріали,обладнання та 

інвентар

3835 10800 14635 11950 1000 12950 13000 2000 15000

2220
Медикаменти та 

перев"язувальні матеріали
3843 3843 5500 5500 6000 6000

2230 Продукти харчування 0 0 0

2240
Оплата послуг (крім 

комунальних)
84809 84809 90100 90100 95500 95500

2250 Видатки на відрядження 62838 62838 80000 80000 85000 85000

2271 Оплата теплопостачання 383880 383880 579970 579970 484300 484300

2272
Оплата водопостачання та 

водовідведення
4982 4982 10160 10160 10700 10700

2273 Оплата електроенергії 35804 35804 34980 34980 52600 52600

2274 Оплата природного газу 0 0 0

2275
Оплата інших енергоносіїв 

та інших комунальних 

послуг

0 1210 1210 1400 1400

2282

Окремі заходи по 

реалізації державних           

(регіональних) програм, не 

внесених до заходів 

0 1000 1000 1100 1100

2800 Інші поточні видатки 54 763 817 1500 1500 500 500

3110
Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування

0

3132
Капітальний ремонт інших 

об"єктів
0 600000 600000 600000

 УСЬОГО 2892082 11563 0 2903645 3564870 602500 600000 4167370 4109600 2500  4112100

(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)

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) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)



(грн)

1 2 5 6 5 6

0615031

Утримання та навчально-

тренувальна робота 

комунальних дитячо-

юнацьких спортивних шкіл

4436398 4763361

2111 Заробітна плпта 2974428 3203459

2120
Нарахування на оплату 

праці
654372 704759

2210
Предмети, 

матеріали,обладнання та 

інвентар

15855 16695

2220
Медикаменти та 

перев"язувальні матеріали
6342 6678

2230 Продукти харчування 0 0

2240
Оплата послуг (крім 

комунальних)
100944 106294

2250 Видатки на відрядження 89845 94607

2271 Оплата теплопостачання 523044 554950

2272
Оплата водопостачання та 

водовідведення
11556 12261

2273 Оплата електроенергії 56808 60273

2274 Оплата природного газу 0 0

2275
Оплата інших енергоносіїв 

та інших комунальних 

послуг

1512 1604

2282

Окремі заходи по 

реалізації державних           

(регіональних) програм, не 

внесених до заходів 

розвитку

1163 1224

2800 Інші поточні видатки 529 557

 УСЬОГО 4436398 4763361

(грн)

1 2 5 6 9 10

УСЬОГО

4760578 2783

1604

1224

557

12261

60273

106294

94607

554950

14469 2226

6678

4760578 2783

3203459

704759

529

2643

7

загальний фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом                 

(3 + 4)

3 4

2114

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                 

    (7 + 8)

100944

89845

523044

11556

4

спеціальний фонд

56808

1512

1163

4433755

2643

3 4

4433755

13741

6342

2974428

654372

3

разом                 

    (3 + 4)

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

спеціальний фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

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



(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

Утримання та 

навчально-

тренувальна робота 

комунальних дитячо-

юнацьких 

спортивних шкіл

2892082 11563 0 2903645 3564870 602500 600000 4167370 4105600 2500 4108100

2

Здійснення видатків з 

інформатизації 

установи

4000 4000

 УСЬОГО 2892082 11563 0 2903645 3564870 602500 600000 4167370 4109600 2500 0 4112100

(грн)

1 2 5 6 9 10

1

Утримання та 

навчально-

тренувальна робота 

комунальних дитячо-

юнацьких 

спортивних шкіл

4429527 0 2643 0 0 4432170 4756126 0 2783 0 0 4758909

2

Здійснення видатків з 

інформатизації 

установи

4228 4228 4452 4452

 УСЬОГО 4433755 0 2643 0 0 4436398 4760578 0 2783 0 0 4763361

разом                 

(3 + 4)

у тому числі 

бюджет 

розвитку

3 4

2020 рік (проект)

N з/п

Напрями 

використання 

бюджетних коштів

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

спеціальний фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

загальний фонд спеціальний фонд
разом                 

    (7 + 8)

7 8

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)



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

Завдання

1. Показники затрат

Кількість комунальних 

ДЮСШ, видатки на 

утримання яких 

здійснюються з бюджету

Од.
План по мережі, 

штатних і контигентів
1 1 1 1 1 1

Обсяг витрат на 

утримання комунальних 

ДЮСШ в розрізі їх видів, 

видатки на утримання 

яких здійснюються з 

бюджету

грн. Розрахункові дагі 2892082 11563 2903645 3564870 603750 4168620 4109600 2500 4112100

Кількість штатних 

працівників комунальних 

ДЮСШ, видатки на 

утримання яких 

здійснюються з бюджету

Осіб Штатний розпис 48.45 48.45 47.7 47.7 47.7 47.7

 у тому числі тренерів Осіб Штатний розпис 13.7  14.3 14.7  14.7 16.7  16.7

2. Показники продукту

Середньорічна кількість 

учнів ДЮСШ, видатки на 

утримання яких 

здійснюється з бюджету

Осіб Мережа, контигент учнів 329 329 368 368 389 389

Кількість учнів ДЮСШ, 

видатки на утримання 

яких здійснюється з 

бюджету, що взяли участь 

у регіональних 

спортивних змаганнях

Осіб Розрахункові дагі 290 290 324 324 342 342

 

Кількість придбаного 

малоцінного спортивного 

обладнання та інвентарю 

для комунальних ДЮСШ, 

видатки на утримання 

яких здійснювалось з 

бюджету

Од. Розрахункові дагі 18 18  0

3.
Показники 

ефективності

Середні витрати на 

утримання однієї 

комунальної ДЮСШ, 

видатки на утримання 

якої здійснюються з 

бюджету, з розрахунку на 

одного працівника

грн. Розрахункові дагі 59692 59931 74735 87392 86155 86155

Середньорічна заробітна 

плата працівників 

ДЮСШ,видатки на 

утримання якої 

здійснюються з бюджету

грн. Розрахункові дагі 3274 3274 3938 3938 5082 5082

Середні витрати на 

навчально-тренувальну 

роботу у комунальних 

ДЮСШ,видатки на 

утримання якої 

здійснюються з бюджету, 

у розрахунку на одного 

учня

грн. Розрахункові дагі 8791 8791 9687 9687 10565 10565

Середні витрати на 

забезпечення участі 

одного учня комунальних 

ДЮСШ,видатки на 

утримання якої 

здійснюються з бюджету, 

у регіональних 

спортивних змаганнях

грн. Розрахункові дагі 500 500 494 494 497 497

 

Середня вартість одиниці 

придбаного малоціного 

спортивного обладнання 

та інвентарю для 

комунальних 

ДЮСШ,,видатки на 

утримання якої 

здійснюються з бюджету

грн. Розрахункові дагі 2500  2500

4. Показники якості

Кількість підготовлених у 

комунальних ДЮСШ, 

видатки на утримання 

яких здійснюються з 

бюджету, майстрів спорту 

України, кандидатів у 

майстри спорту України

Осіб Звітність 4 4 2 2

 

Кількість учнів 

комунальних ДЮСШ, 

видатки на утримання 

якої здійснюється з 

бюджету, які здобули 

призові місця в 

регіональних спортивних 

змаганнях

Осіб Звітність 60  60 72  72

1. Показники затрат
кошти, передбачені на 

капітальний ремонт обєкта Од. розрахунок 600,000 600,000

2. Показники продукту
кількість обєктів, що 

планується ремонтувати
Од. розрахунок 1 1

3.
середні витрати на 

капітальний ремонт одного 

обєкта

Од. розрахунок 600,000 600,000

4. Показники якості
Рівень готовності  по 

капітальному ремонту 

обєкта % розрахунок 100 100

Завдання 2.  Капітальний ремонт інших об"єктів

 

 

Показники ефективності

Одиниця 

виміру

Джерело 

інформації

2020 рік (проект)

Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл в обраному виді спорту

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показники

2018  рік (звіт) 2019  рік (затверджено)

 

 

 

 

 



1. Показники затрат

Кількість закладів (за 

напрямами діяльності 

гуртків та місцем 

розташуваня)

Од. розрахунок 2 2

2. Показники продукту

Кількість одиниць 

придбаного обладнання 
Од. розрахунок

3.

Середні витрати на 

придбання одинці 

обладнання 

Од. розрахунок 45,500 45500

4. Показники якості

Питома вага 

придбаного 

обладнання, яке 

заплановано придбати

% розрахунок

Показники ефективності

 

 

 

Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 



загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(5 + 6)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(8 + 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Завдання

1. Показники затрат

Кількість комунальних 

ДЮСШ, видатки на 

утримання яких 

здійснюються з бюджету

Од.
План по мережі, 

штатних і контигентів
1 1 1 1

Обсяг витрат на 

утримання комунальних 

ДЮСШ в розрізі їх видів, 

видатки на утримання 

яких здійснюються з 

бюджету

грн. Розрахункові дагі 4433755 2643 4436398 4760578 2783 4763361

Кількість штатних 

працівників комунальних 

ДЮСШ, видатки на 

утримання яких 

здійснюються з бюджету

Осіб Штатний розпис 47.7 47.7 47.7 47.7

 у тому числі тренерів Осіб Штатний розпис 16.7 16.7 16.7 16.7

2. Показники продукту

Середньорічна кількість 

учнів ДЮСШ, видатки на 

утримання яких 

здійснюється з бюджету

Осіб Мережа, контигент учнів 411 411 433 433

Кількість учнів ДЮСШ, 

видатки на утримання 

яких здійснюється з 

бюджету, що взяли участь 

у регіональних 

спортивних змаганнях

Осіб Розрахункові дагі 361 361 380 380

 

Кількість придбаного 

малоцінного спортивного 

обладнання та інвентарю 

для комунальних ДЮСШ, 

видатки на утримання 

яких здійснювалось з 

бюджету

Од. Розрахункові дагі 

3.
Показники 

ефективності

Середні витрати на 

утримання однієї 

комунальної ДЮСШ, 

видатки на утримання 

якої здійснюються з 

бюджету, з розрахунку на 

одного працівника

грн. Розрахункові дагі 92951 93006 99802 99802

Середньорічна заробітна 

плата працівників 

ДЮСШ,видатки на 

утримання якої 

здійснюються з бюджету

грн. Розрахункові дагі 5489 5489 5912 5912

Середні витрати на 

навчально-тренувальну 

роботу у комунальних 

ДЮСШ,видатки на 

утримання якої 

здійснюються з бюджету, 

у розрахунку на одного 

учня

грн. Розрахункові дагі 10788  10788 10994  10994

Середні витрати на 

забезпечення участі 

одного учня комунальних 

ДЮСШ,видатки на 

утримання якої 

здійснюються з бюджету, 

у регіональних 

спортивних змаганнях

грн. Розрахункові дагі 499  499 500  500

 

Середня вартість одиниці 

придбаного малоціного 

спортивного обладнання 

та інвентарю для 

комунальних 

ДЮСШ,,видатки на 

утримання якої 

здійснюються з бюджету

грн. Розрахункові дагі       

4. Показники якості

Кількість підготовлених у 

комунальних ДЮСШ, 

видатки на утримання 

яких здійснюються з 

бюджету, майстрів спорту 

України, кандидатів у 

майстри спорту України

Осіб Звітність

 

Кількість учнів 

комунальних ДЮСШ, 

видатки на утримання 

якої здійснюється з 

бюджету, які здобули 

призові місця в 

регіональних спортивних 

змаганнях

Осіб Звітність

Джерело 

інформації

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

Показники

 

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами

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

N з/п
Одиниця 

виміру



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

0615031

1. Обов"язкові виплати 1785703 2150389 2645535 2857177 3077179

2. Інші доплати та надбавки 22448 31150 50141 54152 58323

3. Премії 47908  21695   0  0  

4. Матеріальна допомога 47463  50766  58424  63099  67957  

УСЬОГО 1903522 2254000  2754100 2974428 3203459

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)

Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект) 2021рік (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 1 1

Адмінперсонал 2 2 2 2 2 2 2

Тренери-викладачі 14.7 14.3 16.7 14.7 16.7 16.7 16.7

Інші працівники 33.75 22.75 31 27 31 31 31

 УСЬОГО 50.45 39.05 0 0 49.7 43.7 0 0 49.7 0 49.7 0 49.7 0

 

з них: штатні одиниці за 

загальним фондом, що 

враховані також у 

спеціальному фонді

Х Х   Х Х   Х  Х  Х  

спеціальний 

фонд

2020 рік 2021  рік 2022 рік

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N  з/п Категорії працівників

2018 рік (звіт) 2019  рік (план)



(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

1

Міська цільова Програма 

розвитку освіти міста 

Бердичева Житомирської 

області  на період 2017 - 

2019 років

Рішення БМР від 07.12.2016 

№ 207 (зі змінами)
2892082 11563 2903645 3564870 602500 4167370

2

Міська цільова програма 

розвитку освіти м. Бердичева 

Житомирської області на 

відповідний період 

4109600 2500

 УСЬОГО  2892082 11563 2903645 3564870 602500 4167370 4109600 2500

(грн)

1 2 3

Міська цільова програма 

розвитку освіти м. Бердичева 

Житомирської області на 

відповідний період 

4436398 4763361

УСЬОГО 4436398 4763361

загальний фонд спеціальний фонд

12

Разом: (10 + 11)

разом

(7 + 8)

4112100

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

2021 рік (прогноз)
N 

з/п

разом

(4 + 5)

2783

5009

2019 рік (затверджено)

4760578

4760578

2022 рік (прогноз)

4112100

2018 рік (звіт)

4433755

4433755

2643

2643

Найменування 

місцевої/регіональної 

програми

Коли та яким документом 

затверджена загальний фонд спеціальний фонд

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



(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

Капітальний ремонт покрівлі 

ДЮСШ за адресою м. 

Бердичів, вул. Б. Міхеєвих,6

2019 600000 331005 55

2022 рік (прогноз)

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.

Видатки загального фонду в 2018- 2019  роках були спрямовані на виконання завдань, передбачених програмою, а саме на розвиток здібностей вихованців ДЮСШ м. Бердичева, створення необхідних умов для 

гармонійного виховання, фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді, самореалізації, підготовки спортсменів для резервного спорту. При плануванні 

витрат на 2020 та 2021-2022 роки враховується необхідність створення умов для розвитку здібностей вихованців ДЮСШ в обраних видах спорту, систематичне підвищення професійного рівня тренерсько-

викладацького складу та практичний досвід для забезпечення ефективності учбово-тренувального процесу та підвищення результативності участі спортсменів у змаганнях різного рівня.

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)



(грн)

загального 

фонду

спеціального 

фонду

1 2 3 4 7 8 9 10

2111 Заробітна плата 1,939,000 1,903,522 1,903,522

2120 Нарахування на оплату праці 419,300 408,515 408,515

2210
Предмети, 

матеріали,обладнання та 

інвентар

4,100 3,835 3,835

2220
Медикаменти та 

перев"язувальні матеріали
4,000 3,843 3,843

2240
Оплата послуг (крім 

комунальних)
89,600 84,809 84,809

2250 Видатки на відрядження 66,400 62,838 62,838

2271 Оплата теплопостачання 401,800 383,880      383,880

2272
Оплата водопостачання та 

водовідведення
6,047 4,982      4,982

2273 Оплата електроенергії 39,553 35,804      35,804

2274 Оплата природного газу 0      

2275
Оплата інших енергоносіїв та 

інших комунальних послуг

2282

Окремі заходи по реалізації 

державних           

(регіональних) програм, не 

внесених до заходів розвитку

0      

2800 Інші поточні видатки 500 54 54

 УСЬОГО 2970300 2892082 2892082

(грн)

загального 

фонду

спеціального 

фонду

загального 

фонду

спеціального 

фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2111 Заробітна плата 2,254,000 2,254,000 2,754,100 2,754,100

2120 Нарахування на оплату праці 496,000 496,000 605,900 605,900

2210
Предмети, 

матеріали,обладнання та 

інвентар

11,950 11,950 13,000 13,000

2220
Медикаменти та 

перев"язувальні матеріали
5,500 5,500 6,000 6,000

2230 Продукти харчування 0 0 0 0

2240
Оплата послуг (крім 

комунальних)
90,100 90,100 95,500 95,500

2250 Видатки на відрядження 80,000 80,000 85,000 85,000

2271 Оплата теплопостачання 579,970   579,970 484,300  484,300

2272
Оплата водопостачання та 

водовідведення
10,160   10,160 10,700  10,700

2273 Оплата електроенергії 34,980   34,980 52,600  52,600

2274 Оплата природного газу 0   0 0  0

2275
Оплата інших енергоносіїв та 

інших комунальних послуг
1,210 1,210 1,400 1,400

2282

Окремі заходи по реалізації 

державних           

(регіональних) програм, не 

внесених до заходів розвитку

1,000   1,000 1,100  1,100

2800 Інші поточні видатки 0 0 0 0

 УСЬОГО 3564870 3,564,870 4,109,600 4109600

затверджені 

призначення

кредиторська 

заборгованість на 

початок поточного 

бюджетного періоду

планується погасити 

кредиторську заборгованість за 

рахунок коштів
граничний обсяг

очікуваний обсяг 

взяття поточних 

зобов'язань                      

          (3 - 5)

можлива 

кредиторська 

заборгованість на 

початок 

планового 

бюджетного 

періоду                                            

                          (4 

очікуваний 

обсяг взяття 

поточних 

зобов'язань 

(8 - 10)

Найменування

планується погасити 

кредиторську заборгованість 

за рахунок коштів

2020 рік
Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету / код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

2019 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

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

6



(грн)

1 2 4 5 6 7

2111 Заробітна плата 1,939,000 1,903,522

2120 Нарахування на оплату праці 419,300 408,515

2210
Предмети, 

матеріали,обладнання та 

інвентар

4,100 3,835

2220
Медикаменти та 

перев"язувальні матеріали
4,000 3,843

2240
Оплата послуг (крім 

комунальних)
89,600 84,809

2250 Видатки на відрядження 66,400 62,838

2271 Оплата теплопостачання 401,800 383,880     

2272
Оплата водопостачання та 

водовідведення
6,047 4,982     

2273 Оплата електроенергії 39,553 35,804     

2274 Оплата природного газу     

2275
Оплата інших енергоносіїв та 

інших комунальних послуг

2282

Окремі заходи по реалізації 

державних           

(регіональних) програм, не 

внесених до заходів розвитку

    

2800 Інші поточні видатки 500 54

 УСЬОГО 2,970,300 2,892,082

 

 

 

 

8

Дебіторська 

заборгованість 

на 01.01.2018

Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету / код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки 

/ надання 

кредитів

Начальник управління освіти і науки

9

Вжиті заходи щодо 

погашення заборгованості

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.

Очікувана 

дебіторська 

заборгованість 

на 01.01.2020

Дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2019

Причини виникнення 

заборгованості

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

3

Головний бухгалтер

 



_____________

(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

6

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

Джерело інформації

4

2020 рік (проект) у межах 

доведених граничних обсягів

2020 рік (проект) зміни 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

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 ______________ ____________________________


