
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1) 
 
1. Відділ у справах сімї,молоді,фізичної культури та спорту Новокаховської міської ради        11         02934072        6510700000 
            (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                        Типової відомчої    (код за ЄДРПОУ) (код бюджету) 

   класифікації видатків та 
   кредитування місцевого 
    бюджету) 
 

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету. Керівництво і управління у відповідній сфері у міста (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах. Створення сприятливих умов для гармонійного виховання, фізичного 
розвитку , повноцінного оздоровлення ,змістовного відпочинку і дозвілля дітей та молоді,  самореалізації , набуття навичок здорового 
життя, підготовки спортсменів для резервного спорту . Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують 
особової соціальної уваги та підтримки.  
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів 
місцевого бюджету, і показники їх досягнення 
 
Найменування показника результату Одиниця 

виміру 
2018 рік  

(звіт) 
2019 рік  

(затверджено) 
2020 рік  
(проект) 

2021 рік  
(прогноз) 

2022 рік  
(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 
Ціль державної політики 1 

 Визначення перспектив та пріоритетних напрямів розвитку молодіжної  сфери , сфер фізичної культури та спорту , та їх повноважень в межах 
повноважень , передбачених законом 
Здійснення виконавчими 
органами міських (міст 
республіканського значення ) 
рад, районних у містах рад, 
наданих законодавством 
повноважень у відповідній 
сфері 

грн. 733328 890645 1028030 1032108 1035167 

       
Ціль державної політики 2 Цілеспрямована діяльність органів влади для вирішення суспільних проблем,досягнення й реалізації 

загальнозначущих цілей розвитку закладів фізичної культури та спорту 
 грн. 6854616 7818270 8251954 8808753 9311269 
Ціль державної політики 3  Надання можливостей для всебічного розвитку молоді у відповідних закладах по роботі з молоддю 
 грн. 70666 70700 70700 74870 78850 
Ціль державної політики 4 Організація та забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особової соціальної уваги та 
підтримки.  
  198997 199000 361200 365000 370000 



2 
 

грн. 

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 
2022_ роки за бюджетними програмами:(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  
відповідального 

виконавця, 
найменування 

бюджетної 
програми згідно 

з Типовою 
програмною 

класифікацією 
видатків  

та кредитування 
місцевого 
бюджету 

2018 рік  
(звіт) 

2019 рік  
(затверджено) 

2020 рік  
(проект) 

2021 рік 
(прогноз) 

2022 рік  
(прогноз) 

Номер цілі 
державної 
політики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1110160 Керівництво і управління у 

відповідній сфері у 
містах(місті Києві) селищах, 
селах, об’єднаних 
територіальних громадах 

 Відділ у справах 
сім”ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту  

733328 890645 1028030 1032108 1035167 1 

1113133 Інші заходи та заклади 
молодіжної політики 

 Відділ у справах 
сім”ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту  

70666 70700 70700 74870 78850 3 

1113140 Оздоровлення та відпочинок 
дітей(крім заходів з 
оздоровлення дітей , що 
здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи 

 Відділ у справах 
сім”ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту 

198997 199000 361200 365000 370000 4 

1115011 Проведення навчально- 
тренувальних зборів та 
змагань з олімпійських видів 
спорту  

 Відділ у справах 
сім”ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту 

460866 452600 440000 465100 489750 2 
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1115031 Утримання та навчально- 

тренувальна робота 
комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл 

 Відділ у справах 
сім”ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту 

1590311 2006142 2304254 2517198 2680848 2 

1115041 Утримання та фінансова 
підтримка спортивних споруд 

 Відділ у справах 
сім”ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту 

2978700 3395817 3651500 2859700 4064300 2 

1115062 Підтримка спорту вищих 
досягнень та організацій , які 
здійснюють фізкультурно - 
спортивну діяльність в 
регіоні 

 Відділ у справах 
сім”ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту 

1651822 1758423 1630200 1723120 1814440 2 

1115063 Забезпечення діяльності 
централізованих бухгалтерій 

 Відділ у справах 
сім”ї, молоді, 
фізичної 
культури та 
спорту 

182917 205288 226000 243635 261931 2 

 УСЬОГО   7857607 8978615 9711884 10280731 10795286  
 
5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020-
2022 роки за бюджетними програмами: 

(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  
відповідального 

виконавця, 
найменування 

бюджетної 
програми згідно 

з Типовою 
програмною 

класифікацією 
видатків  

та кредитування 
місцевого 
бюджету 

2018 рік  
(звіт) 

2019 рік  
(затверджено) 

2020_ рік 
(проект) 

2021 рік  
(прогноз) 

2022 рік  
(прогноз) 

Номер цілі 
державної 
політики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1110160 Керівництво і управління  Відділ у справах - 12000     
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у відповідній сфері у 
містах(місті Києві) 
селищах, селах, 
об’єднаних 
територіальних громадах 

сім”ї, молоді, 
фізичної культури 
та спорту  

1115031 Утримання та навчально- 
тренувальна робота 
комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних 
шкіл 

 Відділ у справах 
сім”ї, молоді, 
фізичної культури 
та спорту 

75000 12400     

1115041 Утримання та фінансова 
підтримка спортивних 
споруд 

 Відділ у справах 
сім”ї, молоді, 
фізичної культури 
та спорту 

56000 1172560     

 УСЬОГО   131000 1196960     
 

Керівник установи ______________________________  Н.М.Таран 
 
 

(підпис) (ініціали та прізвище) 

Головний бухгалтер ______________________________  І.А.Покрова 
 (підпис) (ініціали та прізвище) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


