
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

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 1006624 2259053 2259053 3265677 2304000 1571756 1571756 3875756 2580480 1500000 1500000 4080480

25020000

Власні надходження бюджетних установ 

(розписати за видами надходжень) Інші 

джерела власних надходжень 

Х  Х Х   Х Х   Х

602400

Інші надходження спеціального фонду 

(розписати за видами надходжень) Кошти 

передані із загального фонду до 

спеціального

Х Х Х

Повернення кредитів до бюджету Х Х Х

 УСЬОГО 1006624 2259053 2259053 3265677 2304000 1571756 1571756 3875756 2580480 1500000 1500000 4080480

(грн)

(0) (1) (1)2. Помічнянська міська рада
 (код Типової відомчої 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів)

(грн)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1. Помічнянська міська рада (0) (1)

(код Типової відомчої 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів)

                   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2018 рік (затверджено)

                                            (найменування відповідального виконавця)

(0) (1) (1) (7) (4) (6) (1)3. Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів)

(найменування бюджетної програми/підпрограми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 3) підстави реалізації бюджетної програми:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648  "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом  Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2020- 2021 роках:

2019 рік (проект)

Код Найменування

2017рік (звіт)



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 2735309 2500000 2500000 5235309 2872074 2000000 2000000 4872074

Власні надходження бюджетних установ 

(розписати за видами надходжень) 
Х Х Х Х

Інші надходження спеціального фонду 

(розписати за видами надходжень)
Х Х Х Х

Повернення кредитів до бюджету Х Х Х Х

 УСЬОГО 2735309 2500000 2500000 5235309 2872074 2000000 2000000 4872074

(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

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1006624 1006624 2304000 2304000 2580480 2580480

3132 Капітальний ремонт інших суб'єктів 2259053 2259053 2259053 1571756 1571756 1571756 1500000 1500000 1500000

 УСЬОГО 1006624 2259053 2259053 3265677 2304000 1571756 1571756 3875756 2580480 1500000 1500000 4080480

(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)

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

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2735309 2735309 2872074 2872074

2018 рік (затверджено)

2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

2019 рік (проект)

Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету

Найменування

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

Код 

Класифікації 

кредитуванн

я бюджету

Найменування

2017 рік (звіт)

Код

2020 рік (прогноз)

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету

2017 рік (звіт)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

2021 рік (прогноз)

Найменування

Найменування



3132 Капітальний ремонт інших суб'єктів 2500000 2500000 2500000 2000000 2000000 2000000

 УСЬОГО 2735309 2500000 2500000 5235309 2872074 2000000 2000000 4872074

(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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

          

 УСЬОГО         

(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

Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету

1006624 2259053 2259053 3265677 2304000 1571756 1571756 3875756 2580480 1500000 1500000 4080480

 УСЬОГО 1006624 2259053 2259053 3265677 2304000 1571756 1571756 3875756 2580480 1500000 1500000 4080480

(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)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету

2735309 2500000 2500000 5235309 2872074 2000000 2000000 4872074

 УСЬОГО 2735309 2500000 2500000 5235309 2872074 2000000 2000000 4872074

(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

2020 рік (прогноз)

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

8. Результативні показники бюджетної програми:

2021 рік (прогноз)

2019 рік (проект)

2021 рік (прогноз)

2018 рік (затверджено)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

Напрями використання бюджетних коштів

1) результативні показники бюджетної програми у 2017- 2019 роках:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

Код 

Класифікації 

кредитуванн

я бюджету

Найменування

2020 рік (прогноз)

N з/п

2017 рік (звіт)

N з/п Показники
Одиниця 

виміру

Джерело 

інформації

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)

Напрями використання бюджетних коштів

N  з/п

2019 рік (проект)



1. затрат   

Забезпечення проведення поточного 

ремонту дороги 
 грн.

Рішення сесії 

міської ради
934653 934653 2304000 2304000 2580480 2580480

 продукту   

 Площа вулично-дорожньої мережі де 

планується провести поточний ремонт
м2 звітність 4948 4948 6144 6144 6144 6144

 ефективності   

 
Середні витрати на виконання поточного 

ремонту 1 м2 вулично-дорожньої мережі
 грн.  розрахунок 189 189 375 375 420 420

 якості   

 
рівень готовності поточного ремонту 

вулично-дорожньої мережі
%  розрахунок 100 100 100 100 100 100

2. затрат   

Утримання та розвиток автомобільних 

доріг
 грн.

Рішення сесії 

міської ради
71971 71971

продукту   

 Площа вулично-дорожньої мережі м2 звітність 5500 5500

ефективності   

Середні витрати на утримання та розвиток 

доріг
 грн.  розрахунок 13,08 13,08

якості   

рівень виконання запланованих видатків %  розрахунок 100 100

3. затрат            

Забезпечення проведення капітального 

ремонту дороги 
 грн.

Рішення сесії 

міської ради
2259053 2259053 1571756 1571756 1500000 1500000

 продукту         

 Площа вулично-дорожньої мережі де 

планується провести капітальний ремонт
м2 звітність  5818 5818 4005 4005 3060 3060

 ефективності         

 

Середні витрати на виконання 

капітального ремонту 1 м2 вулично-

дорожньої мережі

 грн.  розрахунок  388 388 393 393 490 490

 якості         

 
рівень готовності капітального ремонту 

вулично-дорожньої мережі
%  розрахунок 100 100 100 100 100 100

(грн)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(5 + 6)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(8 + 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. затрат         

Забезпечення проведення поточного 

ремонту дороги 
 грн.

Рішення сесії 

міської ради
2735309 2735309 2872074 1959288

 продукту      

 Площа вулично-дорожньої мережі де 

планується провести капітальний ремонт
м2 звітність 6144 6144 6144 6144

 ефективності      

N з/п Показники
Одиниця 

виміру

Джерело 

інформації

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:



 

Середні витрати на виконання 

капітального ремонту 1 м2 вулично-

дорожньої мережі

 грн.  розрахунок 445 445 467 467

 якості       

 
рівень готовності капітального ремонту 

вулично-дорожньої мережі
%  розрахунок 100 100 100 100

2. затрат         

Забезпечення проведення капітального 

ремонту дороги 
 грн.

Рішення сесії 

міської ради
2500000 2500000 2000000 2000000

 продукту       

 Площа вулично-дорожньої мережі де 

планується провести капітальний ремонт
м2 звітність  5500 5500 3740 3740

 ефективності       

 

Середні витрати на виконання 

капітального ремонту 1 м2 вулично-

дорожньої мережі

 грн.  розрахунок  454 454 535 535

 якості       

 
рівень готовності капітального ремонту 

вулично-дорожньої мережі
%  розрахунок 56 56 44 44

(грн)

загальний фонд
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

           

УСЬОГО           

у тому числі 

оплата праці 

штатних 

одиниць за 

загальним 

фондом, що 

враховані 

також у 

спеціальному 

фонді

Х  Х      Х  

2020 рік

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

               

 УСЬОГО              

 

з них: штатні одиниці за загальним 

фондом, що враховані також у 

спеціальному фонді

Х Х   Х Х   Х  Х  Х

2021 рік

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

загальний фонд спеціальний фонд
N  з/п загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

2021 рік (прогноз)
Найменуван

ня

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

загальний 

фонд

9. Структура видатків на оплату праці:

2020 рік (прогноз)

Категорії працівників

2017 рік (звіт) 2018 рік (план) 2019 рік

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

загальний фонд спеціальний фонд



загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(4 + 5)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(7 + 8)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(10 + 11)

 УСЬОГО  

(грн)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(4 + 5)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

         

 УСЬОГО        

(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

1
Роботи з капітального ремонту дороги по 

вул.Осипенко 
2017 рік 1211019 1211019 100         

2
Роботи з капітального ремонту дорожнього 

покриття по вул.Енергетиків 
2017 рік 1033302 1033302 100

3
Проведення капітального ремонту дороги 

по вул. Макаренка
2018 рік 1450400 1450400 100

4
Співфінансування капітального ремонту 

дороги по вул. Горького
2018 рік 51356 51356 100

5
Капітальний ремонт дороги по вул. 

Горького в м. Помічна
2019 рік 1500000 1500000 100

6
Капітальний ремонт дороги від кладовища 

"Жовтневе" до с. Помічна

2020 - 2021 

роки
2500000 2500000 56

7
Капітальний ремонт дороги від кладовища 

"Жовтневе" до с. Помічна

2020 - 2021 

роки
2000000 2000000 44

УСЬОГО  9746077 2244321 1501756 1500000 2500000 2000000

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 2018 році, обґрунтування 

необхідності передбачення витрат на 2019 - 2021 роки.

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

14. Бюджетні зобов'язання у 2017 - 2019 роках:

N  з/п
Найменування об'єкта відповідно до 

проектно-кошторисної документації

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

2019 рік (проект)

2021 рік (прогноз)

N з/п
Найменування місцевої/регіональної 

програми

Коли та яким 

документом 

затверджена

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)

N  з/п

Строк 

реалізації 

об'єкта (рік 

початку і 

завершення)

Найменування місцевої/регіональної 

програми

Коли та яким 

документом 

затверджена

2020 рік (прогноз)

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

Загальна 

вартість об'єкта

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)



(грн)

загального 

фонду

спеціальног

о фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1259347 1006624 1006624

 УСЬОГО 1259347 1006624 1006624

(грн)

загального 

фонду

спеціальног

о фонду

загального 

фонду

спеціальног

о фонду

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

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2304000 2304000 2580480 2580480

 УСЬОГО 2304000    2304000 2580480    2580480

(грн)

Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету / 

код 

Класифікації 

кредитуванн

я бюджету

Найменування

Затверджено 

з 

урахуванням 

змін

Касові видатки 

/ надання 

кредитів

Дебіторська 

заборговані

сть на 

01.01.2017

Дебіторська 

заборговані

сть на 

01.01.2018

Очікувана 

дебіторська 

заборговані

сть на 

01.01.2019

Причини 

виникнення 

заборговано

сті

Вжиті 

заходи щодо 

погашення 

заборговано

сті

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 1259347 1006624      

 УСЬОГО 1259347 1006624      

(підпис)

Бюджетні 

зобов'язання 

 (4 + 6)

Зміна 

кредиторськ

ої 

заборговано

сті 

(6 - 5)

Касові видатки 

/  надання 

кредитів

Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету / 

код 

Класифікації 

кредитуванн

я бюджету

Найменування

Затверджено 

з 

урахуванням 

змін

Керівник установи

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2019 роках:

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2018 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, 

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

планується погасити 
граничний 

обсяг

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках:

можлива 

кредиторськ

а 

заборговані

очікуваний 

обсяг взяття 

поточних 

зобов'язань

Найменування

2019 рік

затверджені 

призначення

кредиторська 

заборгованість 

на початок 

поточного 

Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету / 

2018 рік

планується погасити 
очікуваний 

обсяг взяття 

поточних 

зобов'язань 

Кредиторсь

ка 

заборговані

сть на 

початок 

минулого 

бюджетного 

періоду

Кредиторсь

ка 

заборговані

сть на 

кінець 

минулого 

бюджетного 

періоду

 Чіпегіна Т.В.

  Антошик  М.М.

Погашено кредиторську 

заборгованість за рахунок 

коштів

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

Керівник фінансового відділу

(прізвище та ініціали)



(підпис) (прізвище та ініціали)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

(0) (1) (1)
 (код Типової відомчої 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

(0) (1)

(код Типової відомчої 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів)

(0) (1) (1) (7) (4) (6) (1)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2019 - 2021 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:  Покращення стану інфраструктури автомобільних доріг

2) завдання бюджетної програми: Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

 3) підстави реалізації бюджетної програми:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державне управління";

Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015 №648  "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (із змінами, внесеними наказом  Міністерства фінансів України від 17.07.2018 №617);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:
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2021 рік

спеціальн

ий фонд

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:


