
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

1

1115062 Надходження із загального фонду 

бюджету

1651822,00 1651822,00 1758423,00 1758423,00 1630200,00 1630200,00

 

Власні надходження бюджетних 

установ

(розписати за видами надходжень)

Х Х Х Х Х Х

Інші надходження спеціального 

фонду

(розписати за видами надходжень)

Повернення кредитів до бюджету

 УСЬОГО 1651822,00  1651822,00 1758423,00   1758423,00 1630200,00   1630200,00

3. 1115062 О810

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно-

спортинвну діяльність 
6510700000

(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)

(код бюджету)

2020 рік (проект)

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  ) 

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

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

(грн)

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

Найменування

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2022 роки: Здійснення фізкультурно- масової роботи серед населення ,підтримка спорту вищих досягненьта заходи з регіонального розвитку фізичної культури та спорту 

1)мета бюджетної програми підпрограми , строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми: Сприяння діяльності закладів фізичної культури і спорту та організацій фізкультурно-спортивної спрямованості; Надання стипендій провідним спортсменам міста Нова Каховка

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)

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

1115062
Надходження із загального фонду 

бюджету
1723120 1723120 1814440 1814440

Власні надходження бюджетних 

установ

(розписати за видами надходжень)

 Інші надходження спеціального 

фонду

(розписати за видами надходжень)

Х  Х  

Повернення кредитів до бюджету

 УСЬОГО 1723120   1723120 1814440   1814440

(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

2610 Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам ,установам, 

організаціям

1458922 1458922 1569423 1569423 1384560 1384560

2730 Інші виплати населенню 192900 192900 189000 189000 245640 245640

ВСЬОГО 1651822 1651822 1758423   1758423 1630200   1630200

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             

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

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

Код Найменування

2021 рік (прогноз)

Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету

Найменування

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

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

Код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування

2021 рік (звіт) 20__ рік (затверджено) 20__ рік (проект)

2022 рік (прогноз)

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



(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

2610 Субсидії та поточні трансферти 

підприємствам ,установам, 

організаціям

1463480 1463480 1541040 1541040

2730 Інші виплати населенню 259640 259640 273400 273400

 УСЬОГО 1723120   1723120 1814440   1814440

(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.

Сприяння діяльності закладів 

фізичної культури і спорту та 

організацій фізкультурно-

спротивної спрямованості

1458922  1458922 1569423   1569423 1384560   1384560

2.
Надання стипендій провідним 

спортсменам міста
192900 192900 189000 189000 245640 245640

 УСЬОГО 1651822  1651822 1758423   1758423 1630200   1630200

(грн)

N з/п

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено)

Напрями використання бюджетних 

коштів

Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

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

Код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

20__ рік (прогноз)

Найменування

Напрями використання бюджетних 

коштів

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

N  з/п

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

Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету

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

2020 рік (проект)



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

1. Сприяння діяльності закладів 

фізичної культури і спорту та 

організацій фізкультурно-

спротивної спрямованості

1463480 1463480 1541040 1541040

2. Надання стипендій провідним 

спортсменам міста

259640 259640 273400 273400

 УСЬОГО 1723120   1723120 1814440   1814440

(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

Кількість закладів фізичної 

культури і спорту, фізкультурно-

спортивної спрямованості, що 

утримуються за рахунок 

бюджетних коштів всього у т.ч.:

2  2 3  3 3  3

ГОНСК "Енергія" 1 1 1 1 1 1

ГО ДЮСК з баскетболу "Імпульс"
1 1

1 1 1 1

ГО Клуб з боксу "Данька"
1 1 1 1

Кількість членів клубу                                  

ГО "Клуб з боксу "Данька"

158

 

158 198  198 179  179

ГО НСК «Енергія" 72 72 72 72 50 50

ГО «Дитячий юнацький 

спортивний клуб з баскетболу 

«Імпульс

86 86 72

72

75 75

 ГО "Клуб з боксу "Данька" 54 54 54 54

Кількість штатних працівників 

закладів фізичної культури і 

спорту, фізкультурно-

спортивної спрямованоітсі, що 

утримуються за рахунок 

бюджетних коштів встого у т.ч.:                                         

6 6 9 9 6 6

ГО НСК "Енергія"                         6 6 6 6 6 6

2018 рік (звіт)

Джерело інформації

Напрями використання бюджетних 

коштів
N  з/п

2019 рік (затверджено)

Показники Одиниця виміру

8. Результативні показники бюджетної програми:

2020 рік (проект)

N з/п

1.1.

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

 

1.3. шт.одиниці штатний розпис

1.2. осіб довідка



ГО ДЮСК з баскетболу 

"Імпульс"

ГО "Клуб з боксу "Данька" 3 3 0

Кількість спортивних заходів , 

що проводяться закладами 

фізичної культури та спорту , 

фізкультурно- спортивної 

спрямованості , що отримують 

фінансову підтримку з бюджету 

всього

одиниць довідка 76 76 77 77 83 83

ГО НСК "Енергія" одиниць довідка 55 55 50 50 42 42

ГО ДЮСК з баскетболу 

"Імпульс"

одиниць довідка 21 21 25 25 38 38

ГО "Клуб з боксу "Данька" одиниць довідка 2 2 3 3

1.5. Обсяг витрат на виплату 

стипендій

грн. довідка 182900 182900 189000 189000 245640 245640

1.6. Кількість призначених 

стипендій

од. копія протоколу 7 7 7 7 10 10

1.7. Обсяг витрат на виплату разової 

винагороди провдним 

спортсменам міста Нова Каховка

грн. КЕКВ 2730 10000 10000

1.8. Кількість призначених разових 

винагород

копія протоколу 1 1

2. продукту 

Кількість людино- днів 

спорттивних заходів , що 

проводяться закладами фізичної 

культури тас порту , фізкультурно- 

спортивної спрямованості , які 

отримують фінансову підтримку з 

бюджету всього  

4464 4464 4308 4308 3174 3174

ГО НСК "Енергія" 3960 3960 3600 3600 2100 2100

ГО ДЮСК з баскетболу "Імпульс" 504 504 600 600 912 912

ГО "Клуб з боксу "Данька" 108 108 162 162

2.2. кількість спортсменів яким 

призначена стипендія

осіб копія протоколу 7 7 7 7 10 10

2.3. Кількість спортсменів яким 

призначена разова винагорода

осіб копія протоколу 1 1

3. ефективності

1.4.

2.1.

людино-день довідка

1.3. шт.одиниці штатний розпис



Середній розмір фінансової 

підтримки одного закладуфізичної 

культури та спорту фізкультурно- 

спортивної спрямованості , що 

отримують фінансову підтримку з 

бюджету 

грн загальний розмір 

видатків÷кількість 

установ 

729461 729461 523141 523141 461520 461520

ГО НСК "Енергія" грн загальний розмір 

видатків÷кількість 

установ 

1418261 1418261 1469423 1469423 1284560 1284560

ГО ДЮСК з баскетболу "Імпульс"

грн

загальний розмір 

видатків÷кількість 

установ 

40661 40661 50000 50000 50000 50000

ГО "Клуб з боксу "Данька"

грн

загальний розмір 

видатків÷кількість 

установ 
50000 50000 50000 50000

Середні витрати на проведення 

одного спортивного заходу 

закладами фізичної культури та 

спорту фізкультурно- спортивної 

спрямованості , що отримують 

фінансову підтримку з бюджету 

грн загальний розмір 

видатків÷кількість  

спортивних заходів 

19196 19196 20382 20382 16681 16681

ГО НСК "Енергія" грн загальний розмір 

видатків÷кількість  

спортивних заходів 

25787 25787 29388 29388 30585 30585

ГО ДЮСК з баскетболу "Імпульс" грн. загальний розмір 

видатків÷кількість  

спортивних заходів 

1936 1936 2000 2000 1316 1316

ГО "Клуб з боксу "Данька" грн. загальний розмір 

видатків÷кількість  

спортивних заходів 

25000 25000 16667 16667

Середні витрати на проведення 

одного людино- дня спортивного 

заходу, закладами фізичної 

культури та спорту , фізкультурно- 

спортивної спрямованості ,що 

отримують фінансову підтримку з 

бюджету 

грн загальний розмір 

видатків÷кількість  

людино- днів 

327 327 364 364 436 436

ГО НСК "Енергія" грн

загальний розмір 

видатків÷кількість  

людино- днів 

358 358 408 408 612 612

ГО ДЮСК з баскетболу "Імпульс" грн

загальний розмір 

видатків÷кількість  

людино- днів 

81 81 83 83 55 55

3.1.

3.2.

3.3.



ГО "Клуб з боксу "Данька" грн загальний розмір 

видатків÷кількість  

людино- днів 

463 463 309 309

3.4. середньомісячний розмір  однієї 

стипендії

грн. обсяг виплат÷ 

кількість 

призначених 

стипендій

2177 2177 2250 2250 2047 2047

3.5. Середній розмір разової 

винагороди

грн. Обсяг виплат / 

кількість 

призначених разових 

винагород

10000 10000

4. якості

Динаміка кількості учасників 

спортивних заходів ,що 

проводяться закладами фізичної 

культури та спорту  фізкультурно- 

спортивної спрямрваності , що 

отримують фінансову підтримку з 

бюджету порівняно з минулим 

роком

% 109,7 109,7 100 100 90,4 90,4

ГО НСК "Енергія" 100 100 100 100 -16 -16

ГО ДЮСК з баскетболу "Імпульс"
119,4 119,4 100 100 152 152

ГО "Клуб з боксу "Данька" 100 100 150 150

4.2. Динаміка зростання надання 

стипендій провідним спортсменам 

міста в порівнянні з минулим 

роком

% 117 117 100 100 143 143

4.3. Динаміка зростання надання 

разових винагород провідним 

спортсменам міста в порівнянніз 

минулим роком 

% 100 100

(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

Кількість закладів фізичної 

культури і спорту, фізкультурно-

спортивної спрямованості, що 

утримуються за рахунок 

бюджетних коштів всього у т.ч.:

3 3 3 3

3.3.

4.1.

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

N з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації

1.1.

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)



ГО НСК "Енергія" 1 1 1 1

ГО ДЮСК з баскетболу "Імпульс" 1 1 1 1

ГО "Клуб з боксу "Данька" 1 1 1 1

Кількість членів клубу

ГО НСК «Енергія»

ГО «Дитячий юнацький 

спортивний клуб з баскетболу 

«Імпульс                                    ГО 

"Клуб з боксу "Данька"

179 179 179 179

ГО НСК "Енергія" 50 50 50 50

ГО ДЮСК з баскетболу "Імпульс"
75

75
75

75

ГО "Клуб з боксу "Данька" 54 54 54 54

Кількість штатних працівників 

закладів фізичної культури і 

спорту, фізкультурно-

спортивної спрямованоітсі, що 

утримуються за рахунок 

бюджетних коштів встого у т.ч.:                                         

6 6 6 6

ГО НСК "Енергія" 6 6 6 6

ГО ДЮСК з баскетболу "Імпульс"

ГО "Клуб з боксу "Данька" 0 0

Кількість спортивних заходів , що 

проводяться закладами фізичної 

культури та спорту , фізкультурно- 

спортивної спрямованості , що 

отримують фінансову підтримку з 

бюджету всього

83 83 83 83

ГО НСК "Енергія" 42 42 42 42

ГО ДЮСК з баскетболу "Імпульс" 38 38 38 38

ГО "Клуб з боксу "Данька" 3 3 3 3

1.5. Обсяг витрат на виплату 

стипендій

грн. довідка 259640 259640 273400 273400

1.6. Кількість призначених 

стипендій

од. копія протоколу 10 10 10 10

2. продукту 

1.4.

1.1.

1.2. осіб довідка

1.3.

шт.одиниці штатний розпис

одиниць довідка



Кількість людино- днів 

спортивних заходів , що 

проводяться закладами фізичної 

культури та спорту , фізкультурно- 

спортивної спрямованості , які 

отримують фінансову підтримку з 

бюджету всього  

3174 3174 3174 3174

ГО НСК "Енергія" 2100 2100 2100 2100

ГО ДЮСК з баскетболу "Імпульс" 912 912 912 912

ГО "Клуб з боксу "Данька" 162 162 162 162

2.2. кількість спортсменів яким 

призначена стипендія

осіб копія протоколу 10 10 10 10

3. ефективності

Середній розмір фінансової 

підтримки одного закладуфізичної 

культури та спорту фізкультурно- 

спортивної спрямованості , що 

отримують фінансову підтримку з 

бюджету 

грн

загальний розмір 

видатків÷кількість 

установ 

487827 487827 513680 513680

ГО НСК "Енергія" грн загальний розмір 

видатків÷кількість 

установ 

1357780 1357780 1429740 1429740

ГО ДЮСК з баскетболу "Імпульс" грн загальний розмір 

видатків÷кількість 

установ 

52850 52850 55650 55650

ГО "Клуб з боксу "Данька" грн загальний розмір 

видатків÷кількість 

установ 

52850 52850 55650 55650

Середні витрати на проведення 

одного спортивного заходу 

закладами фізичної культури та 

спорту фізкультурно- спортивної 

спрямованості , що отримують 

фінансову підтримку з бюджету 

грн загальний розмір 

видатків÷кількість  

спортивних заходів 

17632 17632 18567 18567

ГО НСК "Енергія" грн.

загальний розмір 

видатків÷кількість  

спортивних заходів 

32328 32328 36691 36691

ГО ДЮСК з баскетболу "Імпульс" грн.

загальний розмір 

видатків÷кількість  

спортивних заходів 

1391 1391 1464 1464

ГО "Клуб з боксу "Данька" грн.

загальний розмір 

видатків÷кількість  

спортивних заходів 

17617 17617 18550 18550

2.1.

3.1.

3.2.

люд.дн довідка



Середні витрати на проведення 

одного людино- дня закладами 

фізичної культури та спорту , 

фізкультурно- спортивної 

спрямованості ,що отримують 

фінансову підтримку з бюджету 

грн. загальний розмір 

видатків÷кількість  

людино- днів 

428 428 450 450

ГО НСК "Енергія" грн загальний розмір 

видатків÷кількість  

людино- днів 

647 647 681 681

ГО ДЮСК з баскетболу "Імпульс" грн. загальний розмір 

видатків÷кількість  

людино- днів 

58 58 61 61

ГО "Клуб з боксу "Данька" грн. загальний розмір 

видатків÷кількість  

людино- днів 

326 326 344 344

3.4. середньомісячний розмір  однієї 

стипендії

грн. обсяг виплат÷ 

кількість 

призначених 

стипендій

2164 2164 2278 2278

4. якості

4.1. Динаміка кількості учасників 

спортивних заходів ,що 

проводяться закладами фізичної 

культури та с порту  фізкультурно- 

спортивної спрямрваності , що 

отримують фінансову підтримку з 

бюджету порівняно з минулим 

роком

% 100 100 100 100

4.2. Динаміка зростання надання 

стипендій провідним спортсменам 

міста в порівнянні з минулим 

роком

% 100 100 100 100

(грн)

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальн

ий фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

          

 

Х  Х      Х  

3.3.

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

Найменування

9. Структура видатків на оплату праці:

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:



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

              

       

       

               

              

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 Програма розвитку футболу в місті Нова 

Каховка

Рішення 

Новокаховської міської 

ради №479 від 

10.11.2016р., проект 

рішення міської ради 

1418261 1418261 1469423 1469423 1284560 1284560

2 Програма розвитку баскетболу в місті Нова 

Каховка на 2017 -2020 роки

Рішення 

Новокаховської міської 

ради №713 від 

30.03.2017р. 

40661 40661 50000 50000 50000 50000

3 Міська програма розвитку фізичної 

культури та спорту на 2013-2017 роки

Рішення 

Новокаховської міської 

ради №713 від 

30.03.2017р. 

192900 192900 189000 189000 245640 245640

4 Програма розвитку боксу в місті Нова 

Каховка на 2019 -2021 роки

Рішення 

Новокаховської міської 

ради № 1910 від 

11.04.2019р. 

0  0 50000  50000 50000  50000

 УСЬОГО 1651822  1651822 1758423  1758423 1630200  1630200

(грн)

загальний фонд
спеціальний 

фонд

разом

(4 + 5)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

разом

(7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8

N  з/п

(грн)

Найменування 

місцевої/регіональної програми

Коли та яким 

документом 

затверджена

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

N з/п
Найменування 

місцевої/регіональної програми

Коли та яким 

документом 

затверджена

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено)

загальний 

фонд

N  з/п спеціальний 

фонд

2020 рік (проект)

Категорії працівників

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

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

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

2022 рік

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

2021 рік

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальн

ий фонд

загальний 

фонд

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



1. Програма розвитку футболу в місті 

Нова Каховка

Рішення 

Новокаховської 

міської ради №479 

від 10.11.2016р., 

проект рішення 

міської ради 

1357780 1357780 1429740 1429740

2. Програма розвитку баскетболу в 

місті Нова Каховка на 2017 -2020 

роки

Рішення 

Новокаховської 

міської ради №713 

від 30.03.2017р. 

52850 52850 55650 55650

3. Міська програма розвитку 

фізичної культури та спорту на 

2013-2017 роки

Рішення 

Новокаховської 

міської ради №713 

від 30.03.2017р. 

259640 259640 273400 273400

4. Програма розвитку боксу в місті Нова 

Каховка на 2019 -2021 роки

Рішення 

Новокаховської міської 

ради № 1910 від 

11.04.2019р. 

52850 52850 55650 55650

 УСЬОГО  1723120  1723120 1814440  1814440

(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 

будівельної 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

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

             

             

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)

Найменування 

об'єкта 

відповідно до 

проектно-

кошторисної 

документації

20__ рік (проект)



(грн)

загального 

фонду

спеціальн

ого фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2610 Субсидії та поточні трансферти 1577590 1458922 1458922

2730 Інші виплати населенню 192900 192900 192900

 УСЬОГО 1770490 1651822      1651822

(грн)

загального 

фонду

спеціальног

о фонду

загального 

фонду

спеціальног

о фонду

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

2610 Субсидії та поточні трансферти 1569423 1569423 1384560 1384560

2730 Інші виплати населенню 189000 189000 245640 245640

 УСЬОГО 1758423    1758423 1630200    1630200

(грн)

Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету / код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

2019 рік 2020 рік

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)

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

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:

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

очікуваний 

обсяг взяття 

поточних 

зобов'язань

(8 - 10)

3) дебіторська заборгованість у 2018 - 2019 роках:

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

Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету / код 

Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування

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 за рахунок загального фонду утримуються три Громадські організації, які забезпечені 

заробітною платою, харчуванням, оплатою енергоносіїв та відрядженням, а також оплатою послуг перевезення. На 01.09.2019 року дебіторська та кредиторська 

заблргованість відсутня.

можлива 

кредиторс

ька 

заборгова

ність на 

початок 

планового 

бюджетно

го періоду 

 (4 - 5 - 6)

Затверджено з 

урахуванням змін

Кредиторсь

ка 

заборговані

сть на 

початок 

минулого 

бюджетного 

періоду

Погашено кредиторську 

заборгованість за 

рахунок коштів



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

2610 Субсидії та поточні трансферти 1569423 1458922

2730 Інші виплати населенню 189000 189000

 УСЬОГО 1758423 1647922      

(підпис)

(підпис)

Таран Н.М.

Покрова І.А.

(прізвище та ініціали)

Керівник установи

Головний бухгалтер

(прізвище та ініціали)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020 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 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.


