
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

(0)(1)
                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого  бюджету)                                   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0)(1)(1)
                            (найменування відповідального виконавця )               (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0)(1)(1)(8)(1)(1)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

2) завдання бюджетної програми; 
Створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України  "Про державний бюджет  України"; рішення виконкому Воскресенської селищної ради.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Найменування

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (3+4) разом (7+8) разом (11+12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Надходження із загального фонду бюджету 0 X X 0 X X X X

УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0

2) надходження для виконання бюджетної програми  у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Найменування

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (3+4) разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Надходження із загального фонду бюджету X X X X

УСЬОГО 0 0 0 0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

 від 17 липня 2018 року № 617)                                                  

1.   Воскресенська селищна рада

2.  Воскресенська селищна рада

3.  Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 
лиха

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

27 800 27 800 32 630 32 630
27 800 27 800 32 630 32 630

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

34 457 34 457 36 180 36 180
34 457 34 457 36 180 36 180



Найменування

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (3+4) разом (7+8) разом (11+12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 0 0 0 0 0 0 0

УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:
(грн)

Найменування

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (3+4) разом (7+8) разом (11+12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
УСЬОГО 0 0 0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Найменування

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (3+4) разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 0 0 0

УСЬОГО 0 0 0 0

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

Найменування

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (3+4) разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО 0 0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (3+4) разом (7+8) разом (11+12) 

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

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

27 800 27 800 32 630 32 630
27 800 27 800 32 630 32 630

Код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

34 457 34 457 36 180 36 180
34 457 34 457 36 180 36 180

Код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку



1 0 0 0 0 0 0 0 0

УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (3+4) разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0 0 0 0

УСЬОГО 0 0 0 0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п Показники Джерело інформації

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (5+6) разом (8+9) разом (11+12) 

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

1 Цвяхи будівельні грн. кошторис 578 578 120 120
2 Цвяхи шиферні грн. кошторис 966 966 360 360
3 Скло віконне грн. кошторис 8500 8500 5000 5000
4 Пиломатеріали грн. кошторис 2975 2975 1700 1700
5 Плівка поліетиленова грн. кошторис 700 700 2100 2100
6 Гравій грн. кошторис 1400 1400 2800 2800
7 Пісок грн. кошторис 2000 2000 3600 3600
8 Шифер грн. кошторис 7650 7650 4500 4500
9 Паливно-мастильні матеріали грн. кошторис 3030 3030 11200 11200

10 Рубемаст грн. кошторис 1250 1250
Показники продукту

1 Цвяхи будівельні кг кошторис 17 17 3 3
2 Цвяхи шиферні кг кошторис 23 23 5 5
3 Скло віконне м2 кошторис 34 34 20 20
4 Пиломатеріали м3 кошторис 35 35 2 2
5 Плівка поліетиленова м2 кошторис 100 100 300 300
6 Гравій тонн кошторис 4 4 8 8
7 Пісок тонн кошторис 20 20 30 30
8 Шифер шт кошторис 51 51 30 30
9 Паливно-мастильні матеріали літр кошторис 101 101 32 32

10 Рубемаст м кошторис 50 50
Показники  ефективності

1 Цвяхи будівельні грн./кг розрахунок 34 34 40 40
2 Цвяхи шиферні грн./кг розрахунок 42 42 72 72
3 Скло віконне грн./м2 розрахунок 250 250 250 250
4 Пиломатеріали грн./м3 розрахунок 850 850 850 850
5 Плівка поліетиленова грн./м2 розрахунок 7 7 7 7
6 Гравій грн./тонн розрахунок 350 350 350 350
7 Пісок грн./тонн розрахунок 100 100 120 120
8 Шифер грн./шт розрахунок 150 150 150 150
9 Паливно-мастильні матеріали грн./літр розрахунок 30 30 350 350

10 Рубемаст м розрахунок 25 25
Показники якості

1

% звіт

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

Накопичування матеріалів,  резерви для попередження та 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 27 800 27 800 32 630 32 630

27 800 27 800 32 630 32 630

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Накопичування матеріалів,  резерви для попередження та 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 34 457 34 457 36 180 36 180

34 457 34 457 36 180 36 180

Одиниця 
виміру загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Накопичування матеріалів,  резерви для попередження 
та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації



№ з/п Показники Джерело інформації
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (5+6) разом (8+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Показники затрат

1 Цвяхи будівельні грн. кошторис 126,72 126,72 133,056 133,056
2 Цвяхи шиферні грн. кошторис 380,16 380,16 399,168 399,168
3 Скло віконне грн. кошторис 5280 5280 5544 5544
4 Пиломатеріали грн. кошторис 1795,2 1795,2 1884,96 1884,96
5 Плівка поліетиленова грн. кошторис 2217,6 2217,6 2328,48 2328,48
6 Гравій грн. кошторис 2956,8 2956,8 3104,64 3104,64
7 Пісок грн. кошторис 3801,6 3801,6 3991,68 3991,68
8 Шифер грн. кошторис 4752 4752 4989,6 4989,6
9 Паливно-мастильні матеріали грн. кошторис 11827,2 11827,2 12418,56 12418,56
10 Рубемаст грн. кошторис 1320 1320 1386 1386

Показники продукту

1 Цвяхи будівельні кг кошторис 3 3 3 3
2 Цвяхи шиферні кг кошторис 5 5 5 5
3 Скло віконне м2 кошторис 20 20 20 20
4 Пиломатеріали м3 кошторис 2 2 2 2
5 Плівка поліетиленова м2 кошторис 300 300 300 300
6 Гравій тонн кошторис 8 8 8 8
7 Пісок тонн кошторис 30 30 30 30
8 Шифер шт кошторис 30 30 30 30
9 Паливно-мастильні матеріали літр кошторис 32 32 32 32
10 Рубемаст м кошторис 50 50 50 50

Показники  ефективності

1 Цвяхи будівельні грн./кг розрахунок 42,24 42,24 44,352 44,352
2 Цвяхи шиферні грн./кг розрахунок 76,032 76,032 79,8336 79,8336
3 Скло віконне грн./м2 розрахунок 264 264 277,2 277,2
4 Пиломатеріали грн./м3 розрахунок 897,6 897,6 942,48 942,48
5 Плівка поліетиленова грн./м2 розрахунок 7,392 7,392 7,7616 7,7616
6 Гравій грн./тонн розрахунок 369,6 369,6 388,08 388,08
7 Пісок грн./тонн розрахунок 126,72 126,72 133,056 133,056
8 Шифер грн./шт розрахунок 158,4 158,4 166,32 166,32
9 Паливно-мастильні матеріали грн./літр розрахунок 369,6 369,6 388,08 388,08
10 Рубемаст м розрахунок 26,4 26,4 27,72 27,72

Показники якості

1
% звіт

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
УСЬОГО

X X X X X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії працівників

2017 рік (звіт) 2018 рік (план) 2019 рік 2020 рік 2021 рік 
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

Одиниця 
виміру загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Накопичування матеріалів,  резерви для попередження 
та ліквідації наслідків надзвичайної ситуації

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним 
фондом, що враховані також у спеціальному фонді

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд



№ з/п Категорії працівників

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

2 X X X X X X X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (4+5) разом (7+8) разом (10+11) 

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

1 27800 27800 32630 32630

УСЬОГО 0 0 0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (4+5) разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 34457,28 34457,28 36180,14 36180,14

УСЬОГО 0 0

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фондзатвердж

ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані 
також у спеціальному фонді

Найменування місцевої/ регіональної 
програми

Коли та яким 
документом 
затверджена

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Цільова програма "Захисту населення і територій 
по Воскресенської селищної ради від 

надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, забезпечення пожежної 

безпеки на 2018-2020 роки" -придбання 
матеріальних цінностей резерву.

Рішення №29 від 22 
грудня 2018 року ХХІХ 

сесія восьмого 
скликання

Найменування місцевої/ регіональної 
програми

Коли та яким 
документом 
затверджена

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Цільова програма "Захисту населення і територій 
по Воскресенської селищної ради від 

надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру, забезпечення пожежної 

безпеки на 2018-2020 роки" -придбання 
матеріальних цінностей резерву.

Рішення №29 від 22 
грудня 2018 року ХХІХ 

сесія восьмого 
скликання

Найменування об’єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

Строк реалізації об’єкта 
(рік початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 
об’єкта

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
УСЬОГО

14. Бюджетні зобов’язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:
(грн)

Найменування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО 0 0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках: 
(грн)

Найменування

2018 рік 2019 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
УСЬОГО 0 0 0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:
(грн)

Найменування

1 2 3 4 5 6 7 8 9

УСЬОГО

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

 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих 

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 
2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

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)

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок 

коштів Бюджетні 
зобов’язання 

(4+6)загального 
фонду

спеціального 
фонду

Код Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

затверджені 
призначення

кредиторська 
заборгованіс
ть на початок 

поточного  
бюджетного 

періоду  

планується погасити 
кредиторської заборгованості 

за рахунок коштів
очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань

(3 – 5)

граничний 
обсяг

можлива 
кредиторська
заборгованіс
ть на початок 

планового  
бюджетного 
періоду (4 – 

5 – 6)

планується погасити 
кредиторської заборгованості 

за рахунок коштів очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов’язань (8-

10)
загального 

фонду
спеціального 

фонду
загального 

фонду
спеціального 

фонду

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Затверджено з 
урахуванням змін

Касові 
видатки/ 
надання 
кредитів

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2017

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2018

Очікувана 
дебіторська 

заборгованость  
на 01.01.2019

Причини виникнення 
заборгованості

Вжиті заходи щодо 
погашення 

заборгованості



внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Воскресенський селищний голова  ______________________________ О.ШАПОВАЛОВ

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансів  ______________________________ Ю.БЕЛЕВ"ЯТ

 (підпис)  (прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

(0)(1)
                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого  бюджету)                                   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0)(1)(1)
                            (найменування відповідального виконавця )               (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0)(1)(1)(6)(0)(3)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Підвищення рівня благоустрою міста

2) завдання бюджетної програми; 
  
3) підстави реалізації бюджетної програми.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Найменування

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (3+4) разом (7+8) разом (11+12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Надходження із загального фонду бюджету X X X X X X

УСЬОГО 0 0 0 0 0

2) надходження для виконання бюджетної програми  у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Найменування

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (3+4) разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Надходження із загального фонду бюджету X X X X

УСЬОГО 0 0 0 0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

 від 17 липня 2018 року № 617)                                                  

1.   Воскресенська селищна рада

2.  Воскресенська селищна рада

3.  Організація благоустрою населених пунктів

Конституція України; Закон  України "Про місцеве самоврядування в Україні"; Бюджетний Кодекс України; Закон України  "Про державний бюджет України"; Закон України "Про благоустрій 
населенних пунктів" №2207-ІV від 06.09.2005; Наказ Держкомбуд №154 від 23.09.2003 "Про затвердження Порядку проведення та утримання обектів міського благоустрою"; рішення виконкому 
Воскресенської селищної ради.

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

479 597 479 597 434 115 434 115 1 008 409 1 008 409
479 597 40 400 519 997 434 115 434 115 1 008 409 1 008 409

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

1 101 186 1 101 186 1 201 627 1 201 627
1 101 186 1 101 186 1 201 627 1 201 627



Найменування

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (3+4) разом (7+8) разом (11+12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0 0 0
2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0 0 0

3110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

УСЬОГО 0 0 0 0 0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:
(грн)

Найменування

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (3+4) разом (7+8) разом (11+12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
УСЬОГО 0 0 0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Найменування

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (3+4) разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 0 0 0 0 0 0 0
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0
2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0

3110 0 0 0 0 0 0 0 0

УСЬОГО 0 0 0 0

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

Найменування

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (3+4) разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО 0 0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:
(грн)

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

5 153 5 153
285 286 285 286 163 515 163 515 183 279 183 279
189 158 189 158 270 600 270 600 825 130 825 130

Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 40 400 40 400

479 597 40 400 519 997 434 115 434 115 1 008 409 1 008 409

Код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

193 543 193 543 203 220 203 220
907 643 907 643 998 407 998 407

Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування

1 101 186 1 101 186 1 201 627 1 201 627

Код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку



№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (3+4) разом (7+8) разом (11+12) 

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

1 Оплата за електроенергію по вуличному освітленню 189157,64 189157,64 270600 270600 825130 825130

2 15644,11 15644,11

3 Лампа Led 15 Вт Феррон 1545,00 1545,00

4 Лист гарячекатаний 3,0 (1,25*2,5) 3608,00 3608,00

5 163189,00 163189,00

6 Послуги по благоустрію. 93696,00 93696,00 163515 163515 183279 183279

7 12757,00 12757,00

8 40000 40000

9 400 400

УСЬОГО 0 0 0 0 0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (3+4) разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Оплата за електроенергію по вуличному освітленню 0 0 0 0

2 Послуги по благоустрію.

УСЬОГО 0 0 0 0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п Показники Джерело інформації

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (5+6) разом (8+9) разом (11+12) 

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Технічне обслуговування та поточний ремонт мережі 
вуличного освітлення

Поточний ремонт дороги по вул.Поперечна в 
смт.Воскресенське Вітовського району Миколаївської 

області

Поточний ремонт  дорожнього покриття по вул.Набережна 
с.Калинівка Воскресенської селищної ради, Вітовського 

району Миколаївської областї.

Придбання багаторічних зелених насаджень для благоустрою 
населених пунктів Воскресенської сільської ради (ОТГ) Вітовського 

району Миколаївської області, за рахунок субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на здіснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

Придбання багаторічних зелених насаджень для благоустрою 
населених пунктів Воскресенської сільської ради (ОТГ) 
Вітовського району Миколаївської області (дотримання 

вимог ПКМУ від 06.02.2012року №106 "Про затвердження 
Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій", 1 відсоток від 

обсягу субвенції для забезпечення співфінансування 
інвестиційних програм).

479 597 40 400 519 997 434 115 434 115 1 008 409 1 008 409

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

907 643 907 643 998 407 998 407

193 543 193 543 203 220 998 407

1 101 186 1 101 186 1 201 627 1 201 627

Одиниця 
виміру загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд



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

1 кВт кошторис, акт, договір 83131 83131 98400 98400 224220 224220

2 шт. кошторис, акт, договір 1 1

3 Лампа Led 15 Вт Феррон шт. кошторис, акт, договір 15 15
4 Лист гарячекатаний 3,0 (1,25*2,5) шт. кошторис, акт, договір 2 2

5 кв.м кошторис, акт, договір 1675 1675

6 Послуги по благоустрію. кільк. кошторис, акт, договір 4 4 4 4 4 4

7 кв.м кошторис, акт, договір 280 280

8 шт. кошторис, акт, договір 616 616

9 шт. кошторис, акт, договір 8 8

Показники продукту

1 грн. кошторис 214480,00 214480,00 270600 270600 825130 825130

2 грн. кошторис 20000,00 20000,00

3 Лампа Led 15 Вт Феррон грн. кошторис 1545,00 1545,00
4 Лист гарячекатаний 3,0 (1,25*2,5) грн. кошторис 3608,00 3608,00

5 грн. кошторис 198833,00 198833,00

6 Послуги по благоустрію. грн. кошторис 93696,00 93696,00 163520 163520 183279 183279

7 грн. кошторис 12996,00 12996,00

8 грн. кошторис 40000,00 40000,00

Оплата за електроенергію по вуличному 
освітленню

Технічне обслуговування та поточний ремонт 
мережі вуличного освітлення

Поточний ремонт дороги по вул.Поперечна в 
смт.Воскресенське Вітовського району 

Миколаївської області

Поточний ремонт  дорожнього покриття по 
вул.Набережна с.Калинівка Воскресенської 

селищної ради, Вітовського району 
Миколаївської областї.

Придбання багаторічних зелених насаджень для 
благоустрою населених пунктів Воскресенської 

сільської ради (ОТГ) Вітовського району Миколаївської 
області, за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здіснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій

Придбання багаторічних зелених насаджень для 
благоустрою населених пунктів Воскресенської 

сільської ради (ОТГ) Вітовського району Миколаївської 
області (дотримання вимог ПКМУ від 06.02.2012року 
№106 "Про затвердження Порядку та умов надання 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій", 1 відсоток від обсягу 

субвенції для забезпечення співфінансування 
інвестиційних програм).

Оплата за електроенергію по вуличному 
освітленню

Технічне обслуговування та поточний ремонт 
мережі вуличного освітлення

Поточний ремонт дороги по вул.Поперечна в 
смт.Воскресенське Вітовського району 

Миколаївської області

Поточний ремонт  дорожнього покриття по 
вул.Набережна с.Калинівка Воскресенської 

селищної ради, Вітовського району 
Миколаївської областї.

Придбання багаторічних зелених насаджень для 
благоустрою населених пунктів Воскресенської 

сільської ради (ОТГ) Вітовського району Миколаївської 
області, за рахунок субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здіснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій



9 грн. кошторис 400,00 400,00

Показники  ефективності

1 грн/кВт розрахунок 2,58 2,58 2,75 2,75 3,68 3,68

2 грн. розрахунок 20000,00 20000,00

3 грн./шт. розрахунок 103,00 103,00

4 грн./шт. розрахунок 1804,00 1804,00

5 грн./шт. розрахунок 118,71 118,71

6 грн. розрахунок 23424,00 23424,00 40880 40880 45819

7 грн. розрахунок 46,41 46,41

8 грн./шт. розрахунок 50,00 50,00

9 грн./шт. розрахунок 65,00 65,00

Показники якості

1 відс. розрахунково 100 100 100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п Показники Джерело інформації
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (5+6) разом (8+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Показники затрат

1 кВт кошторис, акт, договір 330052 330052 345469 345469

2 Послуги по благоустрію. кільк. кошторис, акт, договір 4 4 4 4

Показники продукту

1 грн. кошторис 907643 907643 998407 998407

Придбання багаторічних зелених насаджень для 
благоустрою населених пунктів Воскресенської 

сільської ради (ОТГ) Вітовського району 
Миколаївської області (дотримання вимог ПКМУ 

від 06.02.2012року №106 "Про затвердження 
Порядку та умов надання субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій", 1 відсоток від обсягу 
субвенції для забезпечення співфінансування 

інвестиційних програм).

Витрати ресурсів на одиницю продукту 
(вуличне освітлення)

Витрати ресурсів на одиницю продукту 
(технічне обслуговування)

Витрати ресурсів на одиницю продукту 
(лампи)

Витрати ресурсів на одиницю продукту(лист 
гарячекатний)

Витрати ресурсів на одиницю 
продукту(поточний ремонт  дороги)

Витрати ресурсів на одиницю 
продукту(послуги по благоустрою)

Витрати ресурсів на одиницю 
продукту(поточний ремонт дорожнього 

покриття)

Придбання багаторічних зелених насаджень для 
благоустрою населених пунктів Воскресенської 
сільської ради (ОТГ) Вітовського району Миколаївської 
області, за рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на здіснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій

Придбання багаторічних зелених насаджень для 
благоустрою населених пунктів Воскресенської 
сільської ради (ОТГ) Вітовського району Миколаївської 
області (дотримання вимог ПКМУ від 06.02.2012року 
№106 "Про затвердження Порядку та умов надання 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій", 1 відсоток від обсягу 
субвенції для забезпечення співфінансування 
інвестиційних програм).

забезпечення предметами,обладнанням, 
матеріалами та  інвентарем (підвищення рівня 

благоустрою).

Одиниця 
виміру загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Оплата за електроенергію по вуличному 
освітленню

Оплата за електроенергію по вуличному 
освітленню



2 Послуги по благоустрію. грн. кошторис 193543 193543 203220 203220

Показники  ефективності

1 грн/кВт розрахунок 2,75 2,75 2,89 2,89

2 грн. розрахунок 48385,75 48385,75 50805 50805

Показники якості

1 відс. розрахунково

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
УСЬОГО

X X X X X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії працівників

2017 рік (звіт) 2018 рік (план) 2019 рік 2020 рік 2021 рік 
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

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

2 X X X X X X X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (4+5) разом (7+8) разом (10+11) 

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

1 479597 40400 519997,00

434115,00 434115,00

Витрати ресурсів на одиницю продукту 
(вуличне освітлення)

Витрати ресурсів на одиницю 
продукту(послуги по благоустрою)

забезпечення предметами,обладнанням, 
матеріалами та  інвентарем (підвищення рівня 

благоустрою).

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним 
фондом, що враховані також у спеціальному фонді

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фондзатвердж

ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані 
також у спеціальному фонді

Найменування місцевої/ регіональної 
програми

Коли та яким 
документом 
затверджена

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Програма "Розвитку житлово-комунального 
господарства, благоустрою населених пунктів на 
території населених пунктів Воскресенської селищної 
ради на 2017 рік"

Рішення №17 від 
05.01.2017 року І сесія 
восьмого скликання

Програма "Розвитку житлово-комунального 
господарства, благоустрою населених пунктів на 
території населених пунктів Воскресенської селищної 
ради на 2018-2020 роки"

Рішення №2 від 
27.12.2017 року ХІУ 

сесія восьмого 
скликання



2 1008409,00 1008409,00

УСЬОГО

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (4+5) разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1101186,00 1101186,00 1201627,00 1201627,00

УСЬОГО

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО

14. Бюджетні зобов’язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:
(грн)

Найменування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО 0 0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках: 
(грн)

Програма "Розвитку житлово-комунального 
господарства, благоустрою населених пунктів на 
території населених пунктів Воскресенської селищної 
ради на 2018-2020 роки"

Рішення №24 від 22 
грудня 2018 року ХХІХ 

сесія восьмого 
скликання

479 597 40 400 519 997 434 115 434 115 1 008 409 1 008 409

Найменування місцевої/ регіональної 
програми

Коли та яким 
документом 
затверджена

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Програма "Розвитку житлово-комунального 
господарства, благоустрою населених пунктів на 
території населених пунктів Воскресенської селищної 
ради на 2018-2020 роки"

Рішення №24 від 22 
грудня 2018 року ХХІХ 

сесія восьмого 
скликання

1 101 186 1 101 186 1 201 627 1 201 627

Найменування об’єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

Строк реалізації об’єкта 
(рік початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 
об’єкта

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, %

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 
2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

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)

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок 

коштів Бюджетні 
зобов’язання 

(4+6)загального 
фонду

спеціального 
фонду



Найменування

2018 рік 2019 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
УСЬОГО 0 0 0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:
(грн)

Найменування

1 2 3 4 5 6 7 8 9

УСЬОГО
4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.
 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих 
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Воскресенський селищний голова  ______________________________ О.ШАПОВАЛОВ

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансів  ______________________________ Ю.БЕЛЕВ"ЯТ

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

Код Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

затверджені 
призначення

кредиторська 
заборгованіс
ть на початок 

поточного  
бюджетного 

періоду  

планується погасити 
кредиторської заборгованості 

за рахунок коштів
очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань

(3 – 5)

граничний 
обсяг

можлива 
кредиторська
заборгованіс
ть на початок 

планового  
бюджетного 
періоду (4 – 

5 – 6)

планується погасити 
кредиторської заборгованості 

за рахунок коштів очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов’язань (8-

10)
загального 

фонду
спеціального 

фонду
загального 

фонду
спеціального 

фонду

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Затверджено з 
урахуванням змін

Касові 
видатки/ 
надання 
кредитів

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2017

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2018

Очікувана 
дебіторська 

заборгованость  
на 01.01.2019

Причини виникнення 
заборгованості

Вжиті заходи щодо 
погашення 

заборгованості



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

(0)(1)
                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого  бюджету)                                   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0)(1)(1)
                            (найменування відповідального виконавця )               (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0)(1)(1)(3)(2)(4)(2)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Соціальна допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання заходів передбачених комплексною програмою соціального захисту

2) завдання бюджетної програми; 
Здійснення виплат допомоги малозабезпеченим верстам населення
3) підстави реалізації бюджетної програми.

 селищної ради.
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Найменування

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (3+4) разом (7+8) разом (11+12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Надходження із загального фонду бюджету 0 X X 0 X X X X

УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0

2) надходження для виконання бюджетної програми  у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Найменування

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (3+4) разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Надходження із загального фонду бюджету X X X X

УСЬОГО 0 0 0 0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

 від 17 липня 2018 року № 617)                                                  

1.   Воскресенська селищна рада

2.  Воскресенська селищна рада

3.  Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України  "Про державний бюджет  України "; Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 
09.20.2010 року №75/39"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне 
забезпечення" (із змінами від 08.10.2012р. № 1060/630);  Наказ МФУ від 26.08.2014  №836"Про деякі питання програмно-цільового  методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення 
виконкому Воскресенської селищної ради.

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

46 946 46 946 57 997 57 997
46 946 46 946 57 997 57 997

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

61 245 61 245 64 307 64 307
61 245 61 245 64 307 64 307



(грн)

Найменування

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (3+4) разом (7+8) разом (11+12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2730 Інші виплати населенню 0 0 0 0 0 0 0 0

УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:
(грн)

Найменування

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (3+4) разом (7+8) разом (11+12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
УСЬОГО 0 0 0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Найменування

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (3+4) разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2730 Інші виплати населенню 0 0 0 0

УСЬОГО 0 0 0 0

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

Найменування

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (3+4) разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО 0 0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (3+4) разом (7+8) разом (11+12) 

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

46 946 46 946 57 997 57 997
46 946 46 946 57 997 57 997

Код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

61 245 61 245 64 307 64 307
61 245 61 245 64 307 64 307

Код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку



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

1

2

3

4

5

УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (3+4) разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 36960 36960 38808 38808

2 5280 5280 5544 5544

3 4224 4224 4435 4435

4 12672 12672 13306 13306

5 2109 2109 2214 2214

1 0 0 0 0

УСЬОГО 0 0 0 0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п Показники Джерело інформації

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (5+6) разом (8+9) разом (11+12) 

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

1
грн.

кошторис 29000 29000 35000 35000

2
грн.

кошторис 5000 5000

3
грн.

кошторис 4000 4000 4000 4000

4
грн.

кошторис 12000 12000 12000 12000

Матеріальна допомога особам,які опинилися в складних 
життєвих обставинах 29 000 29 000 35 000 35 000

Матеріальна допомога особам,які опинилися в складних 
життєвих обставинах 5 000 5 000

Матеріальна допомога особам,які опинилися в складних 
життєвих обставинах(діти) 4 000 4 000 4 000 4 000

Щомісячна стипендія одному з батьків загиблих учасників 
антитерористичної операції 12 000 12 000 12 000 12 000

Одноразова матеріальна допомога громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І  

категорії та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов"язана з 
наслідками ЧАЄС.

1 946 1 946 1 997 1 997

46 946 46 946 57 997 57 997

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Матеріальна допомога особам,які опинилися в складних 
життєвих обставинах

Матеріальна допомога особам,які опинилися в складних 
життєвих обставинах

Матеріальна допомога особам,які опинилися в складних 
життєвих обставинах(діти)

Щомісячна стипендія одному з батьків загиблих учасників 
антитерористичної операції

Одноразова матеріальна допомога громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи І  

категорії та дітям-інвалідам, інвалідність яких пов"язана з 
наслідками ЧАЄС.

61 245 61 245 64 307 64 307

61 245 61 245 64 307 64 307

Одиниця 
виміру загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Матеріальна допомога особам,які опинилися в 
складних життєвих обставинах

Матеріальна допомога особам,які опинилися в 
складних життєвих обставинах

Матеріальна допомога особам,які опинилися в 
складних життєвих обставинах(діти)

Щомісячна стипендія одному з батьків загиблих 
учасників антитерористичної операції



5

грн.

кошторис 1946 1946 1997 1997

Показники продукту

1 осіб розрахунково 29 29 35 35

2 осіб розрахунково 10 10

3 осіб розрахунково 4 4 4 4

4 осіб розрахунково 2 2 2 2

5 осіб розрахунково 1 1 1 1

Показники  ефективності

1 Матеріальна допомога на одну особу грн/осіб розрахунково 1000 1000 1000 1000

2 грн/осіб розрахунково 500 500

3 Матеріальна допомога на одну особу(діти) грн/осіб розрахунково 1000 1000 1000 1000

4 грн/осіб/12міс розрахунково 500 500 500 500

5 грн/осіб розрахунково 1946 1946 1997 1997

Показники якості

1 відс. розрахунково

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п Показники Джерело інформації
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (5+6) разом (8+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Показники затрат

1
грн.

кошторис 36960 36960 38808 38808

2
грн.

кошторис 5280 5280 5544 5544

3
грн.

кошторис 4224 4224 4435 4435

4
грн.

кошторис 12672 12672 13306 13306

5

грн.

кошторис 2109 2109 2214 2214

Показники продукту

1 осіб розрахунково 36 36 36 36

2 осіб розрахунково 10 10 10 10

3 осіб розрахунково 4 4 4 4

4 осіб розрахунково 2 2 2 2

Одноразова матеріальна допомога громадянам, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи І  категорії та дітям-інвалідам, 
інвалідність яких пов"язана з наслідками ЧАЄС.

Матеріальна допомога особам,які опинилися в 
складних життєвих обставинах

Матеріальна допомога особам,які опинилися в 
складних життєвих обставинах

Матеріальна допомога особам,які опинилися в 
складних життєвих обставинах(діти)

Щомісячна стипендія одному з батьків загиблих 
учасників антитерористичної операції

Одноразова матеріальна допомога громадянам, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи І  категорії та дітям-інвалідам, 
інвалідність яких пов"язана з наслідками ЧАЄС.

Матеріальна допомога особам,які опинилися в 
складних життєвих обставинах

Щомісячна стипендія одному з батьків загиблих 
учасників антитерористичної операції

Одноразова матеріальна допомога громадянам, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи І  категорії та дітям-інвалідам, 
інвалідність яких пов"язана з наслідками ЧАЄС.

поліпшення матеріального становища 
малозабезпечених верств населення.

Одиниця 
виміру загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Матеріальна допомога особам,які опинилися в 
складних життєвих обставинах

Матеріальна допомога особам,які опинилися в 
складних життєвих обставинах

Матеріальна допомога особам,які опинилися в 
складних життєвих обставинах(діти)

Щомісячна стипендія одному з батьків загиблих 
учасників антитерористичної операції

Одноразова матеріальна допомога громадянам, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи І  категорії та дітям-інвалідам, 
інвалідність яких пов"язана з наслідками ЧАЄС.

Матеріальна допомога особам,які опинилися в 
складних життєвих обставинах

Матеріальна допомога особам,які опинилися в 
складних життєвих обставинах

Матеріальна допомога особам,які опинилися в 
складних життєвих обставинах(діти)

Щомісячна стипендія одному з батьків загиблих 
учасників антитерористичної операції



5 осіб розрахунково 1 1 1 1

Показники  ефективності

1 Матеріальна допомога на одну особу грн/осіб розрахунково 1026 1026 1078 1078

2 грн/осіб розрахунково 528 528 554 554

3 Матеріальна допомога на одну особу(діти) грн/осіб розрахунково 1056 1056 1109 1109

4 грн/осіб/12міс розрахунково 528 528 554 554

5 грн/осіб розрахунково 2109 2109 2214 2214

Показники якості

1 відс. розрахунково

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
УСЬОГО

X X X X X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії працівників

2017 рік (звіт) 2018 рік (план) 2019 рік 2020 рік 2021 рік 
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

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

2 X X X X X X X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:
(грн)

№ з/п

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (4+5) разом (7+8) разом (10+11) 

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

1 46946,00 46946,00 57997,00 57997,00

УСЬОГО 0
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Одноразова матеріальна допомога громадянам, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи І  категорії та дітям-інвалідам, 
інвалідність яких пов"язана з наслідками ЧАЄС.

Матеріальна допомога особам,які опинилися в 
складних життєвих обставинах

Щомісячна стипендія одному з батьків загиблих 
учасників антитерористичної операції

Одноразова матеріальна допомога громадянам, 
які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи І  категорії та дітям-інвалідам, 
інвалідність яких пов"язана з наслідками ЧАЄС.

поліпшення матеріального становища 
малозабезпечених верств населення.

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним 
фондом, що враховані також у спеціальному фонді

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фондзатвердж

ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані 
також у спеціальному фонді

Найменування місцевої/ регіональної 
програми

Коли та яким 
документом 
затверджена

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Комплексна програма соціального захисту 
населення "Турбота" на період до 2020 року.

Рішення №12 від 13.03.2017 
року Воскресенської 

селищної ради

46 946 46 946 57 997 57 997



№ з/п

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (4+5) разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 61245,00 61245,00 64307,00 64307,00

УСЬОГО
12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО

14. Бюджетні зобов’язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:
(грн)

Найменування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО 0 0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках: 
(грн)

Найменування

2018 рік 2019 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
УСЬОГО 0 0 0

Найменування місцевої/ регіональної 
програми

Коли та яким 
документом 
затверджена

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Комплексна програма соціального захисту 
населення "Турбота" на період до 2020 року.

Рішення №12 від 13.03.2017 
року Воскресенської 

селищної ради

61 245 61 245 64 307 64 307

Найменування об’єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

Строк реалізації об’єкта 
(рік початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 
об’єкта

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, %

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 
2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

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)

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок 

коштів Бюджетні 
зобов’язання 

(4+6)загального 
фонду

спеціального 
фонду

Код Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

затверджені 
призначення

кредиторська 
заборгованіс
ть на початок 

поточного  
бюджетного 

періоду  

планується погасити 
кредиторської заборгованості 

за рахунок коштів
очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань

(3 – 5)

граничний 
обсяг

можлива 
кредиторська
заборгованіс
ть на початок 

планового  
бюджетного 
періоду (4 – 

5 – 6)

планується погасити 
кредиторської заборгованості 

за рахунок коштів очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов’язань (8-

10)
загального 

фонду
спеціального 

фонду
загального 

фонду
спеціального 

фонду



3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:
(грн)

Найменування

1 2 3 4 5 6 7 8 9

УСЬОГО

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

 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих 
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Воскресенський селищний голова  ______________________________ О.ШАПОВАЛОВ

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансів  ______________________________ Ю.БЕЛЕВ"ЯТ

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Затверджено з 
урахуванням змін

Касові 
видатки/ 
надання 
кредитів

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2017

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2018

Очікувана 
дебіторська 

заборгованость  
на 01.01.2019

Причини виникнення 
заборгованості

Вжиті заходи щодо 
погашення 

заборгованості



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

(0)(1)
                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого  бюджету)                                   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0)(1)(1)
                            (найменування відповідального виконавця )               (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0)(1)(1)(3)(1)(9)(1)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;

2) завдання бюджетної програми; 
Здійснення виплат одноразових матеріальних допомог учасникам бойових дій
3) підстави реалізації бюджетної програми.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Найменування

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (3+4) разом (7+8) разом (11+12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Надходження із загального фонду бюджету X X X X X X

УСЬОГО 0 0 0 0 0 0

2) надходження для виконання бюджетної програми  у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Найменування

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (3+4) разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Надходження із загального фонду бюджету X X X X

УСЬОГО 0 0 0 0

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

 від 17 липня 2018 року № 617)                                                  

1.   Воскресенська селищна рада

2.  Воскресенська селищна рада

3.  Інші видатки на соціальний захист ветеранів війни та праці

Забезпечення надання додаткової соціальної допомоги ветеранам війни та праці для захисту інтересів інвалідів та ветеранів, допомога та підтримка окремих категорій населення, а також виконання 
заходів передбачених комплексною програмою соціального захисту

Конституція Украіни,Бюджетний Кодекс України "Про службу в органах Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України "Про державний бюджет  України "; Наказ Міністерства 
фінансів України та Міністерства праці та соціальної політики України від 09.20.2010 року №75/39"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання 
для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення" (із змінами від 08.10.2012р. № 1060/630); рішення виконкому Воскресенської селищної ради.

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

18 000 18 000 26 000 26 000 26 000 26 000
18 000 18 000 26 000 26 000 26 000 26 000

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

27 456 27 456 28 829 28 829
27 456 27 456 28 829 28 829



1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:
(грн)

Найменування

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (3+4) разом (7+8) разом (11+12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2730 Інші виплати населенню 0 0 0 0 0 0

УСЬОГО 0 0 0 0 0 0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:
(грн)

Найменування

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (3+4) разом (7+8) разом (11+12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
УСЬОГО 0 0 0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Найменування

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (3+4) разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2730 Інші виплати населенню 0 0 0 0

УСЬОГО 0 0 0 0

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

Найменування

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (3+4) разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО 0 0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

18 000 18 000 26 000 26 000 26 000 26 000
18 000 18 000 26 000 26 000 26 000 26 000

Код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

27 456 27 456 28 829 28 829
27 456 27 456 28 829 28 829

Код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку



№ з/п Напрями використання бюджетних коштів
разом (3+4) разом (7+8) разом (11+12) 

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

1 4000 4000,00 12000 12000 12000 12000

2 8000 8000,00 8000 8000 8000 8000

3 6000 6000,00 6000 6000 6000 6000

УСЬОГО 0 0 0 0 0 0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (3+4) разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 12672 12672 13306 13306

2 8448 8448 8870 8870

3 6336 6336 6653 6653

УСЬОГО 0 0 0 0

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п Показники Джерело інформації

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (5+6) разом (8+9) разом (11+12) 

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

1
грн. кошторис

4000 4000,00 12000 12000 12000 12000

2

грн. кошторис

8000 8000,00 8000 8000 8000 8000

3
грн. кошторис

6000 6000,00 6000 6000 6000 6000

Показники продукту

1 осіб розрахунково 2 2,00 6 6 6 6

2 осіб розрахунково 2 2,00 4 4 4 4

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Одноразова матеріальна допомога демобілізованим 
учасникам АТО

Матеріальна допомога учасникам бойових дій у роки 
Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до 

річниць Перемоги та визволення України від фашистських 
загарбників.

Одноразова матеріальна допомога членам сімей загиблих 
військовослужбовців та інвалідів війни в Афганістані.

18 000 18 000 26 000 26 000 26 000 26 000

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Одноразова матеріальна допомога демобілізованим 
учасникам АТО

Матеріальна допомога учасникам бойових дій у роки 
Великої Вітчизняної війни та у роки війни з Японією до 

річниць Перемоги та визволення України від фашистських 
загарбників.

Одноразова матеріальна допомога членам сімей загиблих 
військовослужбовців та інвалідів війни в Афганістані.

27 456 27 456 28 829 28 829

Одиниця 
виміру загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Одноразова матеріальна допомога 
демобілізованим учасникам АТО

Матеріальна допомога учасникам бойових дій у 
роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з 

Японією до річниць Перемоги та визволення 
України від фашистських загарбників.

Одноразова матеріальна допомога членам сімей 
загиблих військовослужбовців та інвалідів війни 

в Афганістані.

Одноразова матеріальна допомога 
демобілізованим учасникам АТО

Матеріальна допомога учасникам бойових дій у 
роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з 

Японією до річниць Перемоги та визволення 
України від фашистських загарбників.



3 осіб розрахунково 3 3,00 3 3 3 3

Показники  ефективності

1 грн/осіб розрахунково 2000 2000 2000 2000 2000 2000

2 грн/осіб розрахунково 4000 4000 2000 2000 2000 2000

3 грн/осіб розрахунково 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Показники якості

1 відс. розрахунково 69 69

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п Показники Джерело інформації
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (5+6) разом (8+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Показники затрат

1
грн. кошторис

12672 12672 13306 13306

2

грн. кошторис

8448 8448 8870 8870

3
грн. кошторис

6336 6336 6653 6653

Показники продукту

1 осіб розрахунково 6 6 6 6

2 осіб розрахунково 4 4 4 4

3 осіб розрахунково 3 3 3 3

Показники  ефективності

1 грн/осіб розрахунково 2112 2112 2217 2217

2 грн/осіб розрахунково 2112 2112 2217 2217

3 грн/осіб розрахунково 2112 2112 2217 2217

Показники якості

1 відс. розрахунково

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Одноразова матеріальна допомога членам сімей 
загиблих військовослужбовців та інвалідів війни 

в Афганістані.

Одноразова матеріальна допомога 
демобілізованим учасникам АТО

Матеріальна допомога учасникам бойових дій у 
роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з 

Японією до річниць Перемоги та визволення 
України від фашистських загарбників.

Одноразова матеріальна допомога членам сімей 
загиблих військовослужбовців та інвалідів війни 

в Афганістані.

поліпшення  матеріального становища ветеранам війни, 
інвалідів 

Одиниця 
виміру загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

Одноразова матеріальна допомога 
демобілізованим учасникам АТО

Матеріальна допомога учасникам бойових дій у 
роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з 

Японією до річниць Перемоги та визволення 
України від фашистських загарбників.

Одноразова матеріальна допомога членам сімей 
загиблих військовослужбовців та інвалідів війни 

в Афганістані.

Одноразова матеріальна допомога 
демобілізованим учасникам АТО

Матеріальна допомога учасникам бойових дій у 
роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з 

Японією до річниць Перемоги та визволення 
України від фашистських загарбників.

Одноразова матеріальна допомога членам сімей 
загиблих військовослужбовців та інвалідів війни 

в Афганістані.

Одноразова матеріальна допомога 
демобілізованим учасникам АТО

Матеріальна допомога учасникам бойових дій у 
роки Великої Вітчизняної війни та у роки війни з 

Японією до річниць Перемоги та визволення 
України від фашистських загарбників.

Одноразова матеріальна допомога членам сімей 
загиблих військовослужбовців та інвалідів війни 

в Афганістані.

поліпшення  матеріального становища ветеранам війни, 
інвалідів 



Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
УСЬОГО

X X X X X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії працівників

2017 рік (звіт) 2018 рік (план) 2019 рік 2020 рік 2021 рік 
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

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

2 X X X X X X X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (4+5) разом (7+8) разом (10+11) 

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

1 18000,00 18000,00 26000,00 26000,00 26000,00 26000,00

УСЬОГО

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (4+5) разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 27456,00 27456,00 28829,00 28829,00

УСЬОГО

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним 
фондом, що враховані також у спеціальному фонді

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фондзатвердж

ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані 
також у спеціальному фонді

Найменування місцевої/ регіональної 
програми

Коли та яким 
документом 
затверджена

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Комплексна програма соціального захисту 
населення "Турбота" на період до 2020 року.

Рішення №12 від 13.03.2017 
року Воскресенської 

селищної ради

18 000 18 000 26 000 26 000 26 000 26 000

Найменування місцевої/ регіональної 
програми

Коли та яким 
документом 
затверджена

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Комплексна програма соціального захисту 
населення "Турбота" на період до 2020 року.

Рішення №12 від 13.03.2017 
року Воскресенської 

селищної ради

27 456 27 456 28 829 28 829



2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО

14. Бюджетні зобов’язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:
(грн)

Найменування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО 0 0

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках: 
(грн)

Найменування

2018 рік 2019 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
УСЬОГО 0 0 0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:
(грн)

Найменування

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Найменування об’єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

Строк реалізації об’єкта 
(рік початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 
об’єкта

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, %

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 
2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

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)

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок 

коштів Бюджетні 
зобов’язання 

(4+6)загального 
фонду

спеціального 
фонду

Код Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

затверджені 
призначення

кредиторська 
заборгованіс
ть на початок 

поточного  
бюджетного 

періоду  

планується погасити 
кредиторської заборгованості 

за рахунок коштів
очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань

(3 – 5)

граничний 
обсяг

можлива 
кредиторська
заборгованіс
ть на початок 

планового  
бюджетного 
періоду (4 – 

5 – 6)

планується погасити 
кредиторської заборгованості 

за рахунок коштів очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов’язань (8-

10)
загального 

фонду
спеціального 

фонду
загального 

фонду
спеціального 

фонду

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Затверджено з 
урахуванням змін

Касові 
видатки/ 
надання 
кредитів

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2017

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2018

Очікувана 
дебіторська 

заборгованость  
на 01.01.2019

Причини виникнення 
заборгованості

Вжиті заходи щодо 
погашення 

заборгованості



УСЬОГО

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

 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих 
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Воскресенський селищний голова  ______________________________ О.ШАПОВАЛОВ

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансів  ______________________________ Ю.БЕЛЕВ"ЯТ

 (підпис)  (прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

(0)(1)
                                (найменування головного розпорядника коштів місцевого  бюджету)                                   (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0)(1)(1)
                            (найменування відповідального виконавця )               (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

(0)(1)(1)(0)(1)(5)(0)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів) (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Воскресенської селищної ради

2) завдання бюджетної програми; 
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, прийняття управлінських рішень.
3) підстави реалізації бюджетної програми.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Найменування

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

 від 17 липня 2018 року № 617)                                                  

1.   Воскресенська селищна рада

2.  Воскресенська селищна рада

3.  Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), 
міської, селищної, сільської рад

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України  "Про державний бюджет  України "; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" №2493-ІІІ; Постанова КМУ 
"Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів від 09.03.2006 №268; Наказ МФУ від 26.08.2014  
№836"Про деякі питання програмно-цільового  методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення виконкому Воскресенської селищної ради.



Код Найменування
разом (3+4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Надходження із загального фонду бюджету X X X X

УСЬОГО 0 0

2) надходження для виконання бюджетної програми  у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Код Найменування

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (3+4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Надходження із загального фонду бюджету X X X X

УСЬОГО 0 0 0 0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Найменування

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)

разом (3+4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2111 Заробітна плата 0 0 0 0
2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 0 0 0
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0
2250 Видатки на відрядження 0 0 0 0
2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0
2274 Оплата природного газу 0 0 0 0
2800 Інші поточні видатки 0 0 0 0

3110 0 0 0 0 0

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

3 291 856 3 291 856 5 600 999
3 291 856 27 840 27 840 3 319 696 5 600 999

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

8 998 712 8 998 712 9 658 871
8 998 712 8 998 712 9 658 871

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

2 420 567 2 420 567 4 167 460
536 656 536 656 921 756
105 112 105 112 157 552

93 569 93 569 122 306
15 974 15 974 48 000
14 126 14 126 26 125
97 633 97 633 156 000

8 220 8 220 1 800
Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування 27 840 27 840



УСЬОГО 0 0 0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:
(грн)

Найменування

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)

разом (3+4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЬОГО 0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:
(грн)

Найменування

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (3+4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2111 Заробітна плата 0 0 0 0
2120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0 0 0 0
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 0 0 0
2250 Видатки на відрядження 0 0 0 0
2273 Оплата електроенергії 0 0 0 0
2274 Оплата природного газу 0 0 0 0
2800 Інші поточні видатки 0 0 0 0

3110 0 0 0 0 0 0 0

УСЬОГО 0 0 0 0

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

Найменування

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

3 291 856 27 840 3 319 696 5 600 999

Код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

6 769 929 6 769 929 7 284 444
1 498 104 1 498 104 1 611 960

201 485 201 485 211 559
113 488 113 488 119 163

32 744 32 744 34 382
43 379 43 379 47 716

329 234 329 234 338 782
10 349 10 349 10 866

Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування

8 998 712 8 998 712 9 658 871

Код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету



Найменування
разом (3+4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЬОГО 0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)

разом (3+4) разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0 0

УСЬОГО 0 0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (3+4) разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0 0 0 0

УСЬОГО 0 0 0 0

8. Результативні показники бюджетної програми:

Код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Забезпечння виконання наданих законодавством 
повноважень 3 291 856 27 840 27 840 3 319 696 5 600 999 5 600 999

3 291 856 27 840 27 840 3 319 696 5 600 999 5 600 999

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Забезпечння виконання наданих законодавством 
повноважень 8 998 712 8 998 712 9 658 871 9 658 871

8 998 712 8 998 712 9 658 871 9 658 871



1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

№ з/п Показники Джерело інформації

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)

разом (5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Затрат 0

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 32 0 32 40 0

0 Продукту 0

0 од. 1042 0 1042 2661 0

0 од. 2696 0 2696 478 0

0 Ефективності 0

0 од.
розрахунок

32,56 0 32,56 66,53 0

0 од.
розрахунок

84,25 0 84,25 11,95 0

0 грн.
розрахунок

102870,49 0 102870,49 140024,98 0

Якості

відс.
розрахунок

100 100

відс.
розрахунок

100 100

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п Показники Джерело інформації
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (5+6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 Затрат 0

Одиниця 
виміру загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

кількість отриманих листів, звернень, 
заяв, скарг

журнал реєстрації вхідної кореспонденції, 
журнал реєстрації звернень громадян

кількість прийнятих нормативно-
правових актів

журнал реєстрації розпоряджень 
селищного голови, протоколи засідань 

виконкому та сесій селищної ради 

кількість виконаних листів, звернень, 
заяв, скарг на одного працівника

кількість прийнятих нормативно-
правових актів на одного працівника

витрати на утримання однієї штатної 
одиниці

відсоток отриманих листів, звернень, заяв, скарг 
порівняно з минулим роком

відсоток нормативно-правових актів введених в 
дію

Одиниця 
виміру загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд



0 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 42 0 42 42 0

0 Продукту 0

0 од.
журнал реєстрації

4014 0 4014 4014 0

0 од.
журнал реєстрації

279 0 279 279 0

0 Ефективності 0

0 од.
розрахунок

95,57 0 95,57 63,36 0

0 од.
розрахунок

6,64 0 6,64 11,38 0

0 грн.
розрахунок

214255,04 0 214255,04 229973,12 0

Якості

відс.

розрахунок

відс.
розрахунок

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

Найменування
2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8
Обов'язкові виплати 0 0 0

у т.ч. За тарифами та посадовими окладами 0 0 0
стимулюючі доплати та надбавки 0 0 0

Премії 0 0 0
Матеріальна допомога 0 0 0

Інші виплати 0 0 0
у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років 0 0 0

у т.ч. допомога на оздоровлення 0 0 0
УСЬОГО 0 0 0

X X X X

кількість отриманих листів, звернень, 
заяв, скарг

кількість прийнятих нормативно-
правових актів

кількість виконаних листів, звернень, 
заяв, скарг на одного працівника

кількість прийнятих нормативно-
правових актів на одного працівника

витрати на утримання однієї штатної 
одиниці

відсоток отриманих листів, звернень, заяв, скарг 
порівняно з минулим роком

відсоток нормативно-правових актів введених в 
дію

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

1 136 222 1 637 207 2 331 000 2 609 228
950 539 1 316 916 2 038 428 2 160 733
197 423 701 848 1 088 748 1 154 072
643 420 1 374 043 2 113 044 2 239 826
145 299 208 534 271 888 288 201
298 203 245 828 383 555 478 602
132 389 148 448 205 356 217 677
127 547 245 828 383 555 406 568

2 420 567 4 167 460 6 188 235 6 769 929
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним 

фондом, що враховані також у спеціальному фонді



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії працівників

2017 рік (звіт) 2018 рік (план) 2019 рік 2020 рік
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 510-Державні службовці 24 17 0 0 22 19 0 0 24 0 24
2 511- Інші працівники та службовці 18 15 0 18 16 18 18

УСЬОГО штатних одиниць 42 32 0 0 40 35 0 0 42 0 42

3 X X X X X X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)

разом (4+5) разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЬОГО 0 0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (4+5) разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фондзатвердж

ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані 
також у спеціальному фонді

Найменування місцевої/ регіональної 
програми

Коли та яким 
документом 
затверджена

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

Найменування місцевої/ регіональної 
програми

Коли та яким 
документом 
затверджена

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд



УСЬОГО 0 0

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО

14. Бюджетні зобов’язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:
(грн)

Найменування

1 2 3 4 5 6 7 8
УСЬОГО 0

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

Найменування об’єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

Строк реалізації об’єкта 
(рік початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 
об’єкта

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)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 
2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

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)

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок 

коштів

загального 
фонду



(грн)

Найменування

2018 рік 2019 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО 0 0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:
(грн)

Найменування

1 2 3 4 5 6 7 8

УСЬОГО

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

 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих 
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Код Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

затверджені 
призначення

кредиторська 
заборгованіс
ть на початок 

поточного  
бюджетного 

періоду  

планується погасити 
кредиторської заборгованості 

за рахунок коштів
очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань

(3 – 5)

граничний 
обсяг

можлива 
кредиторська
заборгованіс
ть на початок 

планового  
бюджетного 
періоду (4 – 

5 – 6)

планується погасити 
кредиторської заборгованості 

за рахунок коштів

загального 
фонду

спеціального 
фонду

загального 
фонду

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Затверджено з 
урахуванням змін

Касові 
видатки/ 
надання 
кредитів

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2017

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2018

Очікувана 
дебіторська 

заборгованость  
на 01.01.2019

Причини виникнення 
заборгованості



Воскресенський селищний голова  ______________________________ О.ШАПОВАЛОВ

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

Начальник відділу фінансів  ______________________________ Ю.БЕЛЕВ"ЯТ

 (підпис)  (прізвище та ініціали)



БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2017-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2017 - 2021 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Воскресенської селищної ради

2) завдання бюджетної програми; 
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень, прийняття управлінських рішень.
3) підстави реалізації бюджетної програми.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року № 617)                                                  

Конституція України; Бюджетний Кодекс України; Закон України  "Про державний бюджет  України "; Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" №2493-ІІІ; Постанова КМУ 
"Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів від 09.03.2006 №268; Наказ МФУ від 26.08.2014  



разом (7+8) разом (11+12) 

9 10 11 12 13 14
X X X
0 0 0

2) надходження для виконання бюджетної програми  у 2020 - 2021 роках:

2021 рік (прогноз)

разом (7+8) 

9 10
X
0

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (7+8) разом (11+12) 

9 10 11 12 13 14
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

0 0 0 0 0 0

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

5 600 999 8 246 143 8 246 143
5 600 999 8 246 143 8 246 143

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

9 658 871
9 658 871

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

4 167 460 6 188 235 6 188 235
921 756 1 369 382 1 369 382
157 552 190 800 190 800
122 306 107 470 107 470

48 000 31 008 31 008
26 125 39 435 39 435

156 000 310 013 310 013
1 800 9 800 9 800



0 0 0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:
(грн)

2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (7+8) разом (11+12) 

9 10 11 12 13 14
0 0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

2021 рік (прогноз)

разом (7+8) 

9 10
0
0
0
0
0
0
0
0

0 0

0

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

2021 рік (прогноз)

5 600 999 8 246 143 8 246 143

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

7 284 444
1 611 960

211 559
119 163

34 382
47 716

338 782
10 866

9 658 871



разом (7+8) 

9 10
0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:
(грн)

2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (7+8) разом (11+12) 

10 11 12 13 14

0 0

0 0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

2021 рік (прогноз)

разом (7+8) 

10

8. Результативні показники бюджетної програми:

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

5 600 999 8 246 143 8 246 143

5 600 999 8 246 143 8 246 143

9 658 871

9 658 871



1) результативні показники бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (8+9) разом (11+12) 

9 10 11 12 13
0 0

0 40 42 0 42

0 0

0 2661 4014 0 4014

0 478 279 0 279

0 0

0 66,53 95,57 0 95,57

0 11,95 6,64 0 6,64

0 140024,98 196336,74 0 196336,74

2) результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

2021 рік (прогноз)

разом (8+9) 

9 10
0

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд



0 42

0

0 4014

0 279

0

0 63,36

0 11,38

0 229973,12

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

8 9 10 11
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0

X X

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

2 609 228 2 765 781
2 160 733 2 290 376
1 154 072 1 223 316
2 239 826 2 374 215

288 201 305 493
478 602 615 639
217 677 230 737
406 568 430 962

6 769 929 7 284 444



10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2020 рік 2021 рік 

13 14 15 16
24 0 24 0
18 18
42 0 42 0

X X

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2017 - 2019 роках:

(грн)

2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (7+8) разом (10+11) 

9 10 11 12
0 0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

2021 рік (прогноз)

разом (7+8) 

9

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд



0

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

(грн)

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

11 12 13

14. Бюджетні зобов’язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:
(грн)

9 10
0

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

рівень 
будівельної  
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний 
фонд

(бюджет 
розвитку)

рівень 
будівельної  
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок 

коштів Бюджетні 
зобов’язання 

(4+6)спеціального 
фонду



(грн)

2019 рік

10 11 12
0

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:
(грн)

8 9

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

 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих 
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

планується погасити 
кредиторської заборгованості 

за рахунок коштів очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов’язань (8-

10)
загального 

фонду
спеціального 

фонду

Причини виникнення 
заборгованості

Вжиті заходи щодо 
погашення 

заборгованості



О.ШАПОВАЛОВ

 (прізвище та ініціали)

Ю.БЕЛЕВ"ЯТ

 (прізвище та ініціали)
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