
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

3. ( 0 ) ( 6 ) ( 1 ) ( 0 ) ( 1 ) (6  ) ( 0 )

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Керівництво, планування  і управління діяльностю підрозділів  відділу освіти з метою покращення виконання їх  функцій

Покращення простору навчальних закладів, підвищення рівня викладання  

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
264 319 Х Х 264 319 220 000 Х Х  366 000 Х Х 366 000

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

разом

(3 + 4)

загальний 

фонд

спеціальний 

 фонд

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

разом

(7 + 8)

Код Найменування

2022 рік (проект) 2023 рік (проект)

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

(грн)

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах( місті Києві) селищах, селах, ОТГ

Конституція України;

     Бюджетний кодекс України;

     Закон України «Про освіту»

     Закон України «Про державний бюджет»

     Закон України «Про позашкільну освіту»

     Закон України «Про відповідну освіту»

     Постанова № 545 від 12 липня 2017 р. «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2023)

4165931

4165931

(код за ЄДРПОУ)

(0) (6)1.  Відділ освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради
                   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

Код Найменування

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

(код за ЄДРПОУ)

(0) (6)2.  Відділ освіти виконавчого комітету Помічнянської міської ради
                                            (найменування відповідального виконавця)

(код бюджету)

11513000000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету та номер в системі головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету)

( 0 )( 9 )( 9 )( 0 )
(код Функціональної класифікації видатків та 

кредитування бюджету)



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 
Надходження із загального фонду 

бюджету
410 000 Х Х 410 000 460 000 Х Х 460 000

(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)

загальний 

фонд

спеціальний 

 фонд

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

разом

(3 + 4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2111 Заробітна плата 216 655 216 655 180 000 180 000 300 000 300 000

2120 Нарахування на оплату праці 48 664   48 664 40 000   40 000 66 000 66 000

 УСЬОГО 265 319 0 0 265 319 220 000 0 0 220 000 366 000 0 0 366 000

(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

2111 Заробітна плата 335 000   335 000 377 000   377 000

2120 Нарахування на оплату праці 75 000   75 000 83 000   83 000    

 УСЬОГО 410 000 410 000 460 000 460 000

загальний 

фонд

спеціальний 

 фонд

разом

(5 + 6)

загальний 

фонд

спеціальний 

 фонд

разом

(8 + 9)

загальний 

фонд

спеціальний 

 фонд

разом

(8 + 9)

2021 рік (проект)

2021 рік (проект)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20__ - 20__ роках:

Код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування

20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект)

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:

Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету

Найменування

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено)

4)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:

Код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування

2022 рік (проект) 2023 рік (проект)

2) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2023 роках:

N з/п Показники
Одиниця 

виміру

Джерело 

інформації

2019 рік ( звіт) 2020 рік (план)



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

1 Затрат

всього число ставок (штатних 

одиниць)
од

штатний 

розпис
1 1 1 1 1 1

2 Продукту

Підрозділи по яким ведеться 

управління
шт мережа 11 11 11 11 11 11

3 Ефективності

Кількість дітей, що відвідують 

дошкільні заклади
осіб

Табель 

відвідувань
320 320 320 320 320 320

кількість дітей, що відвідують  

заклади загальної середньої освіти
осіб мережа 1171 1171 1183 1183 1185 1185

 
кількість дітей, які отримують 

позашкільну освіту
осіб 310 310 310 310 310 310

4 Якості

 діто-дні відвідування
Табель 

відвідувань
80320 80320 80320 80320 80320 80320

 

діто-дні відвідування   закладів 

загальної середньої освіти у 2019 

навчальному році

дні 54943 54943

 
Відсоток дітей які охоплені 

позашкільною освітою
%

розрахунков

а
26 26 30 30 30 30

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

всього число ставок (штатних 

одиниць)
од

штатний 

розпис
1 1 1 1

2 Продукту

Підрозділи по яким ведеться 

управління
шт мережа 11 11 11 11

3 Ефективності

Кількість дітей, що відвідують 

дошкільні заклади
осіб

Табель 

відвідувань
320 320 320 320

кількість дітей, що відвідують  

заклади загальної середньої освіти
осіб мережа 1185 1185 1185 1185

 
кількість дітей, які отримують 

позашкільну освіту
осіб 310 310 310 310

4 Якості

 діто-дні відвідування
Табель 

відвідувань
80320 80320 80320 80320

 
Відсоток дітей які охоплені 

позашкільною освітою
%

розрахунков

а
30 30 30 30

N з/п Показники
Одиниця 

виміру

Джерело 

інформації

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

9. Структура видатків на оплату праці:



(грн)

загальний фонд
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

 фонд

загальний 

фонд

спеціальни

й фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

 фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

 фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Посадові 

оклади 
79200 81600 87600 93732 100290

премії 53058 38016 140820 150820 183262

Всього: 132258 119616 228420 244552 283552

інші виплати:

щомісячна 

надбавка за 

вислугу років

8235  8640  9240  9575  10575  

надбавка за 

ранг
3150  4800  4800  5800  5800  

допомога на 

оздоровлення
13860  11880  15800  20800  22800  

інші 

обовя̓зкові 

доплати та 

надбавки

59 152 35 064 41 740 54 273 54 273

всього:

Разом по 

заробітній платі

УСЬОГО 216 655 180 000 300 000 335 000 377 000  

у тому числі 

оплата праці 

штатних одиниць 

за загальним 

фондом, що 

враховані також у 

спеціальному фонді

Х  Х  Х  Х  Х  

2022 рік

затверджено
фактично 

зайняті
затверджено

фактично 

зайняті

затверджен

о

фактично 

зайняті
затверджено

фактично 

зайняті

загальний 

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 УСЬОГО 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

 

з них: штатні одиниці за загальним 

фондом, що враховані також у 

спеціальному фонді

Х Х   Х Х   Х  Х

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

загальний фонд спеціальний фонд

Найменування

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний 

фонд

2023 рік

N  з/п Категорії працівників

2019 рік (звіт) 2020 рік (план) 2021 рік

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

загальний фонд спеціальний фонд
загальний 

фонд

спеціальний 

 фонд

N з/п
Найменування місцевої/регіональної 

програми

Коли та яким 

документом 

затверджена

20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект)



загальний 

фонд

спеціальний 

 фонд

разом

(4 + 5)

загальний 

фонд

спеціальний 

 фонд

разом

(7 + 8)

загальний 

фонд

спеціальний 

 фонд

разом

(10 + 11)

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

 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

         

спеціальний 

фонд 

(бюджет 

розвитку)

рівень 

будівельної 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

 періоду, %

спеціальний 

 фонд 

(бюджет 

розвитку)

рівень 

будівельно

ї 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетног

о 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

             

загального 

фонду

спеціальног

о фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

          

          

загального 

фонду

спеціальног

о фонду

загального 

фонду

спеціальног

о фонду

N з/п
Найменування місцевої/регіональної 

програми

Коли та яким 

документом 

затверджена

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20__ - 20__ роках:

N  з/п
Найменування місцевої/регіональної 

програми

Коли та яким 

документом 

затверджена

20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)

Зміна 

кредиторсь

кої 

заборгован

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ - 20__ роках:

Найменування 

об'єкта 

відповідно до 

проектно-

кошторисної 

документації

Строк реалізації об'єкта (рік початку і 

завершення)

Загальна 

вартість 

об'єкта

20__ рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект) 20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)

планується погасити 

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20__ році, очікувані результати у 20__ році, обґрунтування 

14. Бюджетні зобов'язання у 20__ - 20__ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

Найменування

Затверджено з 

урахуванням 

змін

Касові 

видатки /  

надання 

кредитів

Кредиторсь

ка 

заборговані

сть на 

Кредиторсь

ка 

заборговані

сть на 

очікуваний 

 обсяг 

взяття 

поточних 

граничний 

обсяг

можлива 

кредиторськ

а 

заборговані

Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету / код 

Найменування

20__ рік

планується погасити 
очікуваний 

обсяг 

взяття 

поточних 

Погашено кредиторську Бюджетні 

зобов'язання 

 (4 + 6)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ - 20__ роках:

20__ рік

затверджені 

призначення

кредиторська 

заборгованіст

ь на початок 

поточного 



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

            

            

Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету / код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування

Затверджено з 

урахуванням 

змін

Касові 

видатки / 

надання 

кредитів

Дебіторська 

заборговані

сть на 

01.01.20__

Дебіторська 

заборговані

сть на 

01.01.20__

Очікувана 

дебіторськ

а 

заборгован

ість на 

01.01.20__

Причини 

виникнення 

заборговано

сті

Вжиті 

заходи 

щодо 

погашення 

заборговано

сті

1 2 3 4 5 6 7 8 9

         

         

Семашко Н.В

(підпис)

Іщенко С.Ю.

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Економіст

(прізвище та ініціали)

3) дебіторська заборгованість у 20__ - 20__ роках:

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20__ рік та на 20__ - 20__ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, 

Керівник установи



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми;

3) підстави реалізації бюджетної програми.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2023)

4165931

4165931

(код за ЄДРПОУ)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

11513000000








