
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

1113140 Надходження із загального фонду 

бюджету

198997,00 Х Х 198997,00 199000,00 Х Х 199000,00 361200,00 Х Х 361200,00

Власні надходження бюджетних 

установ (розписати за видами 

надходжень) 

Інші надходження спеціального 

фонду (розписати за видами 

надходження)

повернення кредитів до бюджету

 УСЬОГО 198997,00  198997,00 199000,00   199000,00 361200,00   361200,00

(грн)

Найменування

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено)

Код

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

1. Відділ у справах сімї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради                                                  (1) (1)                                                                                               02934072

    (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                                                    (код Типової відомчої класифікації  видатків та                                                (код за ЄДРПОУ)

                                                                                                                                                                                                          кредитування місцевого бюджету) 

2.Відділ у справах сімї, молоді, фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради                                   (1)(1)(1)                                                                                                                02934072

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки: Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особової соціальної уваги та підтримки.

1)мета бюджетної програми підпрограми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми: Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 

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

       (найменування відповідального виконавця)                                                                                                (код Типової відомчої класифікації  видатків та                                                                            (код за ЄДРПОУ)

                                                                                                                                                     кредитування місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника коштівмісцевого бюджету  ) 

3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України(Закон України від 28.06.1996р.№254/96 Бюджетний Кодекс України( Закон від 08.07.2010р. №2456-У1); Проект Закону України "Про Державний бюджет України на 

2020 рік;(Закон від р. №);  Наказ Міністерства фінансів України від 09.072010р. № 679 "Про затвердження Правил складання Паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів ,квартального та річного звітів про їх виконання, 

здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм "Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002№228 "Про затвердження Порядку складання , розгляду , 

затвердження основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ".

(грн)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету)        

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюдетної програми згідно з Типовою 

програмою класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

2020 рік (проект)

(код бюджету)

3. 1113140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім 

заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення  громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)

6510700000



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

1113140 Надходження із загального фонду 

бюджету

365000 Х  365000 370000 Х  370000

Власні надходження бюджетних 

установ (розписати за видами 

надходжень) 

Інші надходження спеціального 

фонду (розписати за видами 

надходження)

повернення кредитів до бюджету

 УСЬОГО 365000   365000 370000   370000

(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

2282 Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів 

розвитку 

198997 198997 199000 199000 361200 361200

ВСЬОГО 198997 198997 199000   199000 361200   361200

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)

20__ рік (затверджено)

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

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

2019 рік (затверджено)

2022 рік (прогноз)

20__ рік (проект)

Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету

Найменування

2021 рік (прогноз)

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

Код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування

20__ рік (звіт)

2018 рік (звіт)

2022 рік (прогноз)

Код Найменування

2021 рік (прогноз)

Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету

Найменування

2020 рік (проект)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018-2020 роках:                                                                                                                                                                                               (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 3 4 5 6 7 8 9 10

2282 Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів 

розвитку 

365000 365000 370000 370000

 УСЬОГО 365000   365000 370000   370000

(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

1. Організація та забезпечення 

оздоровлення та відпочинку дітей, 

які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки 

198997 198997 199000 199000 361200 361200

 УСЬОГО 198997  198997 199000   199000 361200   361200

(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

N  з/п

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

N з/п

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету

Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

20__ рік (прогноз)

Найменування

2018 рік (звіт)

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

Код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

2019 рік (затверджено)

Напрями використання бюджетних 

коштів

2020 рік (проект)

Напрями використання бюджетних 

коштів



1.
Організація та забезпечення 

оздоровлення та відпочинку дітей, 

які потребують особливої 

соціальної увагита підтримки

365000 365000 370000 370000

 УСЬОГО 365000   365000 370000   370000

(грн)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(5 + 6)

загальний 

фонд

спеціальн

ий фонд

разом

(8 + 9)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(11 + 12)

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

1 затрат

1.1. Кількість дітей та молоді, яким 

надано послуги з оздоровлення 

осіб довідка 38  38 38  38 40  40

1.2. Кількість придбаних путівок на 

оздоровлення дітей та молоді 

Од. довідка 38 38 38 38 40 40

2. продукту 

2.1. Кількість людино-днів 

оздоровлення дітей та молоді 

людино-день довідка 798 798 798 798 840 840

3. ефективності

3.1. Середні витрати на придбання 

однієї путівки на оздоровлення 

дітей та молоді

грн загальний обсяг 

÷кількість путівок 

5236,76 5236,76 5236,84 5236,84 9030 9030

4. якості

4.1. Динаміка кількості дітей 

охоплених заходами з 

оздоровлення в порівнянні з 

минулим роком 

% 109 109 100 100 105 105

(грн)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(5 + 6)

загальний 

фонд

спеціальн

ий фонд

разом

(8 + 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. затрат

1.1.
Кількість дітей та молоді, яким 

надано послуги з оздоровлення 

осіб довідка
40 40 40 40

1.2.

Кількість придбаних путівок на 

оздоровлення дітей та молоді 

Од. довідка

40 40 40 40

2. продукту 

2019 рік (затверджено)

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

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

8. Результативні показники бюджетної програми:

2020 рік (проект)

N з/п

N з/п Показники Одиниця виміру

Показники Одиниця виміру Джерело інформації

2018 рік (звіт)

Джерело інформації

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)



2.1. Кількість людино-днів 

оздоровлення дітей та молоді 

людино-день довідка 840 840 840 840

3. ефективності

3.1. Середні витрати на придбання 

однієї путівки на оздоровлення 

дітей та молоді

Грн. загальний обсяг 

÷кількість путівок 

9125 9125 9250 9250

4. якості

4.1.

Динаміка кількості дітей 

охоплених заходами з 

оздоровлення в порівнянні з 

минулим роком 

100 100 100 100

(грн)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(5 + 6)

загальний 

фонд

спеціальн

ий фонд

разом

(5 + 6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

затверджено фактично зайняті затверджено
фактично 

зайняті
затверджено

фактично 

зайняті

затвердже

но

фактично 

зайняті

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

              

       

       

               

              

Джерело інформації

2021 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

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

(грн)

N з/п

N  з/п

Показники

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

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

2019 рік (план)

Одиниця виміру

Категорії працівників

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

спеціальний фондзагальний фонд

N з/п
Найменування 

місцевої/регіональної програми

Коли та яким 

документом 

затверджена

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

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний фондзагальний фонд

2022 рік2021 рік2020 рік2018 рік (звіт)

спеціальн

ий фонд

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)

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

1. Міська програма оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2017-2020 роки

Рішення 

Новокаховської міської 

ради № 480 від 

10.11.2016р.

198997 198997 199000 199000 361200 361200

 УСЬОГО 198997  198997 199000  199000 361200  361200

(грн)

загальний фонд
спеціальний 

фонд

разом

(4 + 5)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8

1.

Міська програма оздоровлення та 

відпочинку дітей на 2017-2020 роки

Рішення 

Новокаховської міської 

ради № 480 від 

10.11.2016р.

365000 365000 370000 370000

 УСЬОГО  365000  365000 370000  370000

(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 

будівельн

ої 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетно

го 

періоду, %

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, 

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

             

             

(грн)

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

Коли та яким 

документом 

затверджена

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування 

необхідності передбачення витрат на 2021 - 2022 роки. У 2019 році оздоровленням забезпечено 38 дітей пільгових категорій. У 2020 році планується збільшити 

кількість путівок до 40 шт.

Найменування 

об'єкта 

відповідно до 

проектно-

кошторисної 

документації

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

N з/п
Найменування 

місцевої/регіональної програми

Коли та яким 

документом 

затверджена

N  з/п

20__ рік (прогноз) 20__ рік (прогноз)

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

Загальна вартість 

об'єкта

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

Строк реалізації об'єкта (рік 

початку і завершення)

20__ рік (проект)

Найменування 

місцевої/регіональної програми

14. Бюджетні зобов'язання у 2018 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:



загального 

фонду

спеціальн

ого фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2282

Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів 

розвитку  

199000 198997 198997

 УСЬОГО 199000 198997      198997

(грн)

загального 

фонду

спеціальног

о фонду

загального 

фонду

спеціальног

о фонду

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

2282

Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів 

розвитку  

199000 199000 361200 361200

 УСЬОГО 199000    199000 361200    361200

(грн)

можлива 

кредиторс

ька 

заборгова

ність на 

початок 

планового 

бюджетно

го періоду 

 (4 - 5 - 6)

очікуваний 

обсяг взяття 

поточних 

зобов'язань

(8 - 10)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету / код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

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

Погашено кредиторську 

заборгованість за 

рахунок коштів Бюджетні 

зобов'язання 

 (4 + 6)

Зміна 

кредиторсько

ї 

заборгованос

ті 

(6 - 5)

Касові видатки /  

надання кредитів

Кредиторсь

ка 

заборговані

сть на 

кінець 

минулого 

бюджетного 

періоду

Найменування
Затверджено з 

урахуванням змін

Кредиторсь

ка 

заборговані

сть на 

початок 

минулого 

бюджетного 

періоду

Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету / код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

2019 рік 2020

затверджені 

призначення

кредиторська 

заборгованість на 

початок поточного 

бюджетного періоду

планується погасити 

кредиторську 

заборгованість за рахунок 

коштів

граничний 

обсяг

планується погасити 

кредиторську 

заборгованість за рахунок 

коштів

Найменування

очікуваний 

обсяг взяття 

поточних 

зобов'язань 

(3 - 5)



Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету / код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування
Затверджено з 

урахуванням змін

Касові видатки / 

надання кредитів

Дебіторська 

заборговані

сть на 

01.01.2018

Дебіторська 

заборговані

сть на 

01.01.2019

Очікувана 

дебіторська 

заборгованіс

ть на 

01.01.2020

Причини 

виникнення 

заборговано

сті

Вжиті 

заходи 

щодо 

погашенн

я 

заборгова

ності

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2282

Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) 

програм, не віднесені до заходів 

розвитку  

199000 198997

 УСЬОГО 199000 198997      

(підпис)

(підпис)

Таран Н.М.

Покрова І.А.

Керівник установи

Головний бухгалтер

(прізвище та ініціали)

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

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.

(прізвище та ініціали)


