
3. 4213210  3210 1050    Організація та проведення громадських робіт 142011000000
(код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

(код Типової 

програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

(код Функціональної 

класифікації видатків 

та кредитування 

бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

(код Типової відомчої класифікації 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.  Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради 421 05410582    
(найменування відповідального виконавця)  (код Типової відомчої класифікації 

видатків та кредитування місцевого 

бюджету та номер в системі 

головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 

336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022  РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

1.  Адміністрація Інгульського району Миколаївської міської ради 42      05410582    
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1. Конституція України від 28.06.1996  №254к/96-ВР (із змінами);

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010року № 2456-VI (із змінами та доповненнями) ;

3. Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4. Закон  "Про зайнятість населення" від 05.07.2012 №5067-VI;

5. Міська програма «Соціальний захист» на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 23.12.2016р. №13/10,зі змінами;                                                                                                                                                                       

6. Наказ Мінсоцполітики № 688 від 14.05.2018р.   " Про затвекрдження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників, їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

7.Рішення виконавчого комітету Миколаївської міської міської ради від 21.11.2019 № 1247 " Про порередній розгляд проекту рішення Миколаївської міської ради Про затвердження  міської програми "Соціальний захист" на 2020-2022 роки"

267 095209 998 267 095УСЬОГО 171 217 171217 342 434 209 998

Х 209 998 267 095 Х Х 267 095
13 14

Надходження із загального фонду бюджету 171 217 Х Х 171 217 209 998 Х
7 8 9 10 11 12

загальний

фонд

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом 

(11+12)

1 2 3 4 5 6

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом (3+4)
загальний

фонд

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом (7+8)

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

Код Найменування

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

загальний

фонд

спеціальний 

фонд

 4.Мета та завдання бюджетної програми  на  2020 -2022   роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення організація та проведення робіт

2) завдання бюджетної програми

 Забезпечення організації та проведення  робіт

 3) підстави реалізації бюджетної програми

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від 

підприємств, організацій, фізичних осіб та від 

інших бюджетних установ для виконання 

цільових заходів

0 171217 Х 171 217 Х Х Х Х



разом (7+8)
загальний

фонд

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом (11+12)
спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом (3+4)
загальний

фонд

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

267 095

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

Код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування

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

загальний

фонд

209 998 209 998 267 095УСЬОГО 171 217 171217 342 434

37 868 48 165 48 165

218 930

2120 Нарахування на оплату праці 30 875 30875 61 750 37 868

172 130 172 130 218 9302111 Заробітна плата 140 342 140342 280 684

9 10 11 12 13 14

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8

загальний

фонд

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом (7+8)
загальний

фонд

спеціальний 

фонд

(грн)
Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету

Найменування

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

загальний

фонд

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом (3+4)

299 523 299 523

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 -2020 роках:

283 115 299 523 Х Х 299 523

УСЬОГО 283 115 283 115

6 7 8 9 10
Надходження із загального фонду бюджету 283 115 Х Х

разом (3+4)
загальний

фонд

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом (7+8)

1 2 3 4 5

Код Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

267 095

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

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

209 998 267 095

267 095

УСЬОГО 171 217 171217 342 434 209 998

342 434 209 998 209 998 267 095

10 11 12 13 14

1  Забезпечення організації та проведення  робіт 171 217 171217

разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом (7+8)
загальний

фонд

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

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

загальний

фонд

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом (3+4)
загальний

фонд

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

(грн)

8 9 10

УСЬОГО

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7

(грн)

Код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом (3+4)
загальний

фонд

283 115 299 523 299 523

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

51 054 54 013 54 013

УСЬОГО 283 115

232 061 245 510 245 510

2120 Нарахування на оплату праці 51 054

6 7 8 9 10

2111 Заробітна плата 232 061

разом (3+4)
загальний

фонд

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом (7+8)

1 2 3 4 5

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

Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету

Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

12 13 14

УСЬОГО

6 7 8 9 10 11

розвитку

1 2 3 4 5

розвитку розвиткубюджету



3 145.72 3 328.03 3 328.03

9. Структура видатків на оплату праці

1 середні витрати на 1 працівника грн розрахунок 3 145.72

90 90 90

ефективності

1 Кількість працівників осіб звітність установ 90

7 8 9 10
продукту

разом (5+6) загальний фонд спеціальний 

фонд
разом (8+9)

1 2 3 4 5 6

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

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 

фонд

2 624.98 2 624.98 2 967.72 2 967.72

90

ефективності

1 середні витрати на 1 працівника грн розрахунок 1 861.05 1 861.05 3 722.10

92 80 80 901 Кількість працівників осіб звітність установ 92 92

9 10 11 12 13
продукту

спеціальний 

фонд
разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8

спеціальний 

фонд
разом (5+6) загальний фонд

спеціальний 

фонд
разом (8+9) загальний фонд

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

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

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

загальний фонд

283 115 299 523 299 523

8. Результативні показники бюджетної програми:

283 115 299 523 299 523

УСЬОГО 283 115

6 7 8 9 10

1  Забезпечення організації та проведення  робіт 283 115

1 2 3 4 5

9

Проєкт міської програми"Соціальний захист 
Рішення виконавчого комітету 

спеціальний 

фонд
разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8

(грн)

№ з/п
Найменування місцевої/ 

регіональної програми

Коли та яким документом 

затверджена

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом (4+5) загальний 

фонд

267 095

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

171 854 171854 343 708 209 998 209 998 267 095

209998 267095

1 Міська програма "Соціальний захист на 2017-

2019 роки" 

 рішення Миколаївської міської ради від 

23.12.2016р. №13/10
171 854 171854 343 708

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом (7+8)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом (10+11)

(грн)

№ з/п
Найменування місцевої/ 

регіональної програми

Коли та яким документом 

затверджена

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

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом (4+5)

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

Х Х Х
з них штатні одиниці за загальним фондом, 

що враховані також у спеціальному фонді
Х ХХ Х

13 149 10 11 12 15 16

Усього штатних одиниць

7 81 2 3 4 5 6

спеціальний 

фондзатверджено фактично 

зайняті
затверджено фактично 

зайняті
затверджено фактично 

зайняті
затверджено фактично 

зайняті

2022 рік 

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

№ з/п Категорії працівників

2018 рік (звіт) 2019 рік (план) 2020 рік 2021 рік

X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що 

враховані також у спеціальному фонді
X X X X

7 8 9 10 11

УСЬОГО

1 2 3 4 5 6

загальний фонд
спеціальний 

фонд
загальний фонд

спеціальний 

фонд
загальний фонд

спеціальний 

фонд

Напрями використання бюджетних коштів

2018 рік (звіт) 2019 рік 2020 рік (проект) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний фонд
спеціальний 

фонд
загальний фонд

спеціальний 

фонд

9. Структура видатків на оплату праці
(грн)

2
Проєкт міської програми"Соціальний захист 

на 2020-2022р"

Рішення виконавчого комітету 

Миколаївської міської міської ради від 

21.11.2019 № 1247

209998 0 267095

УСЬОГО



У 2018 році було залучено до громадських робіт  92 особи на суму 171217.42 грн. У 2019 році заплановано  залучити  80 осіб на суму 209998 грн. Результат робіт - покарщення санітарного стану району.   На 2020  роки планується 90 осіб на суму 267095 грн.

 На 2021-2022 роки  кількість працівників планується  на рівні 2020 року з ростом   середніх витрат на одного  працівника у зв'язку із збільшенням  мінімальної заробітної плати.

планується погасити 

кредиторську заборгованість за 
очікуваний 

Код 

Економічної 

класифікації 

видатків Найменування

2019 рік 2020 рік

кредиторська 

заборгованість 
планується погасити 

кредиторську заборгованість за 
очікуваний 

можлива 

кредиторська 

171217

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

7 8 9 10

УСЬОГО 239210 171217

Погашено кредиторську 

заборгованість за рахунок коштів
Бюджетні 

зобов’язання (4+6)
загального 

фонду

спеціального 

фонду

1 2 3 4 5 6

 14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2020  роках:
Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету / код 

Класифікації 

кредитування 

Найменування

Затверджено з 

урахуванням 

змін

Касові 

видатки/ 

надання 

кредитів

Кредиторська 

заборгованість 

на початок 

минулого 

бюджетного 

періоду

Кредиторська 

заборгованість 

на кінець 

минулого 

бюджетного 

періоду

Зміна 

кредиторської 

заборгованості 

(6–5)

9 10 11 12 13
13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020 - 2022 роки.

Спеціальний 

фонд (бюджет 

розвитку)

Рівень 

будівельної 

готовності               

об'єкта  на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8

2021 рік  (прогноз)  2022 рік (прогноз)

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, %

(грн)

Найменування об'єкта відповідно до проектно-

кошторисної документації

Строк 

реалізаці

ї об'єкту 

(рік 

початку і 

заверше

ння)

Загальна 

вартість 

об'єкту

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

2111 Заробітна плата 196434 140342 140342

2120 Нарахування на заробітну плату 42776 30875 30875

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник відділу бухгалтерського обліку Єлісєєва О. М.
(підпис) (прізвище та ініціали)

0

 4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 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.

Перший заступник голови адміністрації 

Інгульського району ММР
Волков І. В.

УСЬОГО 239210 171217 0 0

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 9 10

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019  роках:
Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету / код 

Класифікації 

кредитування 

Найменування

Затверджено з 

урахуванням 

змін

Касові видатки/ 

надання 

кредитів

Дебіторська 

заборгованість 

на 01.01. 2018

Дебіторська

заборгованість 

на 01.01. 2019

Очікувана 

дебіторська

заборгованість 

на 2020

Причини виникнення заборгованості

209998 267095 267095

9 10 11 12

УСЬОГО 209998

3 4 5 6 7 8

кредиторську заборгованість за 

рахунок коштів

очікуваний 

обсяг взяття 

поточних 

зобов'язань (8-9)
загального 

фонду

спеціального 

фонду

загального 

фонду

спеціального 

фонду

видатків 

бюджету / код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування
затверджені 

призначення

заборгованість 

на початок 

поточного 

бюджетного 

періоду 

кредиторську заборгованість за 

рахунок коштів

очікуваний 

обсяг взяття 

поточних 

зобов'язань (3-5)

граничний обсяг

кредиторська 

заборгованість 

на початок 

планового 

бюджетного 

Станом на 01.01.2019 відсутня заборгованість по загальному та спеціальному фондам. Кошти передбачені на 2019 рік будуть освоєні в повному обсязі.

1 2
2111 Заробітна плата 172130 172130 218930 218930

2120 Нарахування на заробітну плату 37868 37868 48165 48165

0 0

2111 Заробітна плата 196434 140342 0 0 0

2120 Нарахування на заробітну плату 42776 30875 0
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