
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
804607 Х Х 804607 925711,00 Х Х 925711,00 953200,00 Х Х 953200,00

25010100

Власні надходження бюджетних установ

(плата за послуги , що надаються 

бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю)

Х 9389 9389 9389 Х 14318,00 14318,00 14318,00 Х 13000,00 13000,00 13000,00

 
Інші надходження спеціального фонду

(розписати за видами надходжень)
Х    Х    Х

 Повернення кредитів до бюджету Х    Х    Х    

 УСЬОГО 804607 9389 9389 813996 925711,00 12000,00 12000,00 937711,00 953200,00 13000,00 13000,00 966200,00

Надання соціальних послуг ,зокрема догляду вдома , громадянам похилого віку , особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального 

захисту населення 

                                            (найменування відповідального виконавця)

813104Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян , які не здатні до самообслуговування у зв"язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів)

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

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 20223роки:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020- 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

                   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

"Центр надання соціальних послуг населенню"виконавчого комітету Помічнянської міської ради

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

(грн)

Закон України " По основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку " від 16.12.1993 р.№3721-ХІІ

Закон України " По основи соціальної захищенності  інвалідів в Україні"  " від 21.03.1991 р.№ 875-ХІІ

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу  складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

"Центр надання соціальних послуг населенню"виконавчого комітету Помічнянської міської ради

Найменування

2018рік (звіт) 2019рік (звіт)

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Код

2020рік (затверджено)



(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

(7 + 8)

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

 
Надходження із загального фонду 

бюджету
1907580,00 Х Х 1907580,00 2046480,00 Х Х 2046480,00 2178240,00 Х Х 2178240,00

25010100

Власні надходження бюджетних установ

(плата за послуги , що надаються 

бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю)

Х 13000,00 13000,00 13000,00 Х 13000,00 13000,00 13000,00 Х 13000,00 13000,00 13000,00

 
Інші надходження спеціального фонду 

(розписати за видами надходжень)
Х 35000,00 35000,00 35000,00 Х  Х  

 Повернення кредитів до бюджету Х    Х    Х    

 УСЬОГО 1907580,00 48000,00 48000,00 1955580,00 2046480,00 13000,00 13000,00 2059480,00 2178240,00 13000,00 13000,00 2191240,00

(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 659026   659026 753053,00   753053,00 760000,00   760000,00

2120 Нарахування на оплату праці 145081 142130 167658,00 167658,00 167200,00 167200,00

2210
Предмети ,матеріали,обладнання та 

інвентар
500 9389 9389 9889 5000,00 14318,00 14318,00 19318,00 26000,00 13000,00 13000,00 39000,00

2240 Оплата послуг(крім комунальних)

2250 Видатки на відрядження

2272
Оплата водопостачання та 

водовідведення

2273 Оплата електроенергії

3110
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування

             

 УСЬОГО 804607 9389 9389 813996 925711,00 14318,00 14318,00 940029,00 953200,00 13000,00 13000,00 966200,00

(грн)

20__ рік (проект)

Код 

Економічної 

класифікаці

ї видатків 

бюджету

Найменування

2018 рік (звіт) 2019 рік (звіт)

Код 

Класифікаці

ї 

кредитуван

ня бюджету

Найменування

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

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2021- 2023 роках:

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

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

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

2020 рік (затверджено)

2023 рік (прогноз)

Код Найменування

2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз)



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

(7 + 8)

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

2111 Заробітна плата 1543100,00 1543100,00 1652850,00 1652850,00 1769050,00 1769050,00

2120 Нарахування на оплату праці 339480,00 339480,00 363630,00 363630,00 389190,00 389190,00

2210
Предмети ,матеріали,обладнання та 

інвентар
25000,00 13000,00 13000,00 38000,00 30000,00 13000,00 13000,00 43000,00 20000,00 13000,00 13000,00 33000,00

2240 Оплата послуг(крім комунальних)

2250 Видатки на відрядження

2272
Оплата водопостачання та 

водовідведення

2273 Оплата електроенергії

3110
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування
 35000,00 35000,00 35000,00     

 УСЬОГО 1907580,00 48000,00 48000,00 1955580,00 2046480,00 13000,00 13000,00 2059480,00 2178240,00 13000,00 13000,00 2191240,00

(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)

2022 рік (прогноз)

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

Код 

Класифікаці

ї 

кредитуван

ня бюджету

Найменування

2020рік (прогноз) 2021рік (прогноз)

Код 

Економічної 

класифікаці

ї видатків 

бюджету

Найменування

2021 рік (проект)

Код 

Класифікаці

ї 

кредитуван

ня бюджету

Найменування

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках:

2023 рік (прогноз)



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

 

Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання  громадян, які не 

здатні до самообслуговування у зв"язку з 

похилим віком , хворобою, інвалідністю

804607 9389 9389 813996 925711,00 12000,00 12000,00 937711,00 953200,00 13000,00 13000,00 966200,00

              

 УСЬОГО 804607 9389 9389 813996 925711,00 12000,00 12000,00 937711,00 953200,00 13000,00 13000,00 966200,00

(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

(7 + 8)

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

 

Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання  громадян, які не 

здатні до самообслуговування у зв"язку з 

похилим віком , хворобою, інвалідністю

1907580,00 35000,00 13000,00 1955580,00 2046480,00 13000,00 2059480,00 2178240,00 13000,00 2191240,00

              

 УСЬОГО 1907580,00 35000,00 13000,00 1955580,00 2046480,00 13000,00 2059480,00 2178240,00 13000,00 2191240,00

(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

 затрат            

1 кількість установ,од. од.
звітність 

установ
1 1 1 1 1 1

2 кількість відділень,од. од
звітність 

установ
1 1 1 1 1 1

3 кількість штатних одиниць, од. од.
штатний 

розпис
10  10 10,5  10,5 12,5  12,5

4

кількість штатних одиниць, у тому числі 

професіоналів , фахівців та робітників , 

які надають соціальні послуги од.

од.
штатний 

розпис
10 10 10 10 12 12

2023рік (прогноз)

2020 рік (затверджено)

N з/п Показники
Одиниця 

виміру

Джерело 

інформації

2018рік (звіт) 2019 рік (звіт)

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

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

2022рік (прогноз)

2020 рік (затверджено)

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

N  з/п

N з/п

2018 рік (звіт) 2019 рік (звіт)

Напрями використання бюджетних 

коштів

Напрями використання бюджетних 

коштів

2021 рік (прогноз)



 продукту            

1

чисельність осіб , які потребують 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) осіб

осіб
звітність 

установ
93 93 100 100 120 120

2

чисельність осіб , забезпечених 

соціальним обслуговуванням (наданням 

соціальних послуг) осіб

осіб
звітність 

установ
93 93 100 100 120 120

3

кількість осіб , які потребують 

соціального обслуговування (наданням 

соціальних послуг) осіб, з них :

звітність 

установ
93 93 100 100 120 120

 чоловіків, осіб осіб
звітність 

установ
15  15 17  17 30  20

жінок , осіб осіб
звітність 

установ
78 78 83 83 90 90

 ефективності            

1

чисельність обслуговуваних  на 1 штатну 

одиницю фахівця робітника, які надають 

соціальні послуги

осіб розрахунок 10  10 10  10 10  10

2

середні витрати на соціальне 

обслуговування ( надання соціальних 

послуг) 1 особи територіальним  відділом  

на рік ,грн.

гривень розрахунок 7896 7896 9120 9120 7943 7943

 якості            

1

відсоток осіб , охоплених соціальним 

обслуговуванням ,до загальної 

чисельності осіб, які потебують 

соціальних послуг %

% розрахунок 100  100 100  100 100  100

(грн)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(5 + 6)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(8 + 9)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(8 + 9)

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

 затрат            

1 кількість установ  од. од.
звітність 

установ
1 1 1 1 1 1

2 кількість відділень  од. од.
звітність 

установ
1 1 1 1 1 1

3 кількість штатних одиниць  од. од.
звітність 

установ
12 12 12 12 12 12

4

кількість штатних одиниць, у тому числі 

професіоналів , фахівців та робітників , 

які надають соціальні послуги од.

од.
звітність 

установ
12  12 12  12 12  12

 продукту            

2023 рік (прогноз)

Показники
Одиниця 

виміру

Джерело 

інформації

2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз)

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2021 - 2023роках:

N з/п



чисельність осіб , які потребують 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) осіб

осіб
звітність 

установ
120 120 120 120 120 120

чисельність осіб , забезпечених 

соціальним обслуговуванням (наданням 

соціальних послуг) осіб

осіб
звітність 

установ
120 120 120 120 120 120

 

кількість осіб , які потребують 

соціального обслуговування (наданням 

соціальних послуг) осіб, з них :

осіб
звітність 

установ
120  120 120  120 120  120

чоловіків, осіб осіб
звітність 

установ
30 30 30 30 30 30

жінок , осіб осіб
звітність 

установ
90 90 90 90 90 90

 ефективності            

чисельність обслуговуваних  на 1 штатну 

одиницю фахівця робітника, які надають 

соціальні послуги

осіб розрахунок 10 10 10 10 10 10

 

середні витрати на соціальне 

обслуговування ( надання соціальних 

послуг) 1 особи територіальним  відділом  

на рік ,грн.

гривень розрахунок 15896,00  15896,00 17054,00  17054,00 18152,00  18152,00

 якості            

 

відсоток осіб , охоплених соціальним 

обслуговуванням ,до загальної 

чисельності осіб, які потебують 

соціальних послуг %

% розрахунок 100  100 100  100 100  100

(грн)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
загальний фонд

спеціальний 

фонд

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

813104          

Адміністративний  персонал

Начальник відділу 100396,00 95579,00 167527,00 179486,00 192079,00

схемний посадовий оклад 45408,00 49692,00 65772,00 70524,00 75528,00

Надбавки, що мають обов"язковий 

характер в т.ч.

Доплати 9(вислуга років) 6578,00 7053,00 7553,00
Стимулюючі надбавки ( за високі 

досягнення у праці, виконання особливо 

важливої роботи 

,складність,напуженість)

22704,00 24846,00 32886,00 35262,00 37764,00

Премії 26500,00 14900,00 54810,00 58770,00 62940,00

Матеріальна допомога 3784,00 4141,00 5481,00 5877,00 6294,00

2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз)

9. Структура видатків на оплату праці:

КПКВК

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено)

Забезпечення соціальними послугами за місцем 

проживання  громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв"язку з похилим віком , 

хворобою, інвалідністю

Найменування

2023 рік (прогноз)

2



Індексація заробітної плати 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00

Інші виплати(розшифрувати)

652657,00  664421,00  1375573,00  1473364,00  1576971,00  

схемний посадовий оклад 317490,00 351236,00 459876,00 493050,00 528162,00

Підвищення схемного посадового  окладу 

в т.ч.:

за шкідливі і важкі умови праці 47625,00 53136,00 68983,00 73985,00 79225,00

Надбавки, що мають обов"язковий 

характер в т.ч.

вислуга років 38433,00 55755,00 79330,00 85053,00 91111,00

інші  надбавки(розшифрувати)

Доплати

Стимулюючі надбавки ( за високі 

досягнення у праці, виконання особливо 

важливої роботи 

,складність,напуженість)

98150,00 165594,00 264455,00 283507,00 303695,00

Премії 102533,00 440829,00 472516,00 506162,00

Матеріальна допомога 30426,00 35700,00 44100,00 47253,00 50616,00

Індексація заробітної плати 18000,00 3000,00 18000,00 18000,00 18000,00

Інші виплати(розшифрувати)

УСЬОГО 753053,00  760000,00  1543100,00  1652850,00  1769050,00  

у тому числі 

оплата праці 

штатних 

одиниць за 

загальним 

фондом, що 

враховані 

також у 

спеціальному 

фонді

  290000 Х 310200 Х 332000

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

Штатні одиниці-всього 10 10 10,5 10 12,5 12,5

начальник відділу 1 1 1 1

соціальний працівник 1 1

соціальний робітник 9 9 9 9 11 11

робітник 0,5 0,5 0,5

              

 УСЬОГО 10 10   10,5 10   12,5  12,5  

 

з них: штатні одиниці за загальним 

фондом, що враховані також у 

спеціальному фонді

Х Х   Х Х   Х  Х  

спеціальний фонд
Категорії працівниківN  з/п загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд

 

Соціальні працівники, робітники

2019рік (звіт) 2020рік (план)

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2 штатні одиниці планується

2021рік

обов"язкові виплати, в тому числі :

спеціальний 

фонд

2022 рік



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)

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

             

             

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

2019 рік (звіт)

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

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

(грн)

N з/п

2018 рік (звіт)
Найменування місцевої/регіональної 

програми

Коли та яким 

документом 

затверджена

Найменування місцевої/регіональної 

програми

Коли та яким 

документом 

затверджена

2020 рік (затверджено) 2021рік (прогноз)

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

Загальна 

вартість 

об'єкта

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

N  з/п

Строк реалізації об'єкта (рік початку і 

завершення)

20__ рік (прогноз)

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

необхідності передбачення витрат на 20__ - 20__ роки.

20__ рік (прогноз)
Найменуван

ня об'єкта 

відповідно 

до проектно-

кошторисно

ї 

документаці

ї



(грн)

загального 

фонду

спеціальног

о фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

          

          

 УСЬОГО         

(грн)

загального 

фонду

спеціального 

фонду

загального 

фонду

спеціального 

фонду

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

            

            

 УСЬОГО           

(грн)

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

можлива 

кредиторськ

а 

заборговані

сть на 

початок 

планового 

бюджетного 

періоду 

 (4 - 5 - 6)

очікуваний 

обсяг взяття 

поточних 

зобов'язань

(8 - 10)

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

Код 

Економічної 

класифікаці

ї видатків 

бюджету / 

код 

Класифікаці

ї 

кредитуван

ня бюджету

20__ рік 20__ рік

затверджені 

призначення

планується погасити 

кредиторську 

заборгованість за рахунок 

коштів

кредиторськ

а 

заборговані

сть на 

початок 

поточного 

бюджетного 

періоду

планується погасити 

кредиторську заборгованість 

за рахунок коштів
граничний 

обсяг

очікуваний 

обсяг взяття 

поточних 

зобов'язань 

(3 - 5)

Найменування

Кредиторська 

заборгованість 

на кінець 

минулого 

бюджетного 

періоду

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20__ році:

Бюджетні 

зобов'язання 

 (4 + 6)

Зміна 

кредиторської 

заборгованості 

(6 - 5)

Касові 

видатки /  

надання 

кредитів

Погашено кредиторську 

заборгованість за рахунок 

коштівНайменування

Затверджено 

з урахуванням 

змін

Кредиторсь

ка 

заборговані

сть на 

початок 

минулого 

бюджетного 

періоду

Код 

Економічної 

класифікаці

ї видатків 

бюджету / 

код 

Класифікаці

ї 



Код 

Економічної 

класифікаці

ї видатків 

бюджету / 

код 

Класифікаці

ї 

кредитуван

ня бюджету

Найменування

Затверджено 

з урахуванням 

змін

Касові 

видатки / 

надання 

кредитів

Дебіторська 

заборговані

сть на 

01.01.20__

Дебіторська 

заборгованість 

на 01.01.20__

Очікувана 

дебіторська 

заборгованість 

на 01.01.20__

Причини 

виникнення 

заборгованост

і

Вжиті 

заходи щодо 

погашення 

заборговано

сті

1 2 3 4 5 6 7 8 9

         

         

 УСЬОГО        

Бугор Ю.В.

(підпис)

Чипєгіна Т.В.

(підпис) (прізвище та ініціали)

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

результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20__ році, та очікувані результати у 20__ році.

Керівник установи

Керівник фінансової служби

(прізвище та ініціали)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 20__ році.

Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному плановому  та прогнозованих роках не очікується



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

Надання соціальних послуг ,зокрема догляду вдома , громадянам похилого віку , особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального обслуговування системи органів праці та соціального 

захисту населення 

813104
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 

бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2020 - 20223роки:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020- 2023 РОКИ індивідуальний (Форма 2021-2)

8

(код Типової відомчої 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів)

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Закон України " По основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку " від 16.12.1993 р.№3721-ХІІ

Закон України " По основи соціальної захищенності  інвалідів в Україні"  " від 21.03.1991 р.№ 875-ХІІ

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 " Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу  складання та виконання місцевих бюджетів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

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

8
 (код Типової відомчої 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів)

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;













15 16

12,5

1

11

0,5

  

12,5  

Х  

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

загальний 

фонд

спеціальн

ий фонд

2023 рік


