
1.
                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

1

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Найменування відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 07 серпня 2019 року № 336

(грн)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2021  РОКИ загальний (Форма 2019-1)

Забезпечення виконання повноважень місцевого самоврядування, визначені законодавством України

(код бюджету)
 Красівська сільська рада

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз)

1221883500

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

(грн)

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:

10
0110000

2021 рік (прогноз)

3 4 5 6 7

2021 рік (прогноз)

2,383,548

Номер цілі 
державної 
політики

1,888,616 0

22,176

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

7
1,835,200 2,051,906 2,227,086 Красівська сільська рада 1,697,848

8 93 4 5 6

Найменування показника результату

1

Одиниця виміру

2

04339853
(код за ЄДРПОУ)

(0)(1)
(код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2018 рік (затверджено)

837,798 1,289,846 1,609,906 1,758,2460110150 150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

0

6,200 20,000 20,000 21,1200113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

60,500

0

0116012 6012 0620 Забезпечення діяльності з виробництва, 
транспортування, постачання теплової енергії

199,488 0 0 0

0

0

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 49,980 50,000 50,000 55,000

22,176

0
0116040 6040 0620 Заходи, пов`язані з поліпшенням питної води 97,496 150,000 0 0

2,000

0
0117461 7461 0456 Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

5,155 11,354 20,000 21,120

388,080

0

0118700 8700 0133 Резервний фонд 0 2,000 2,000 2,000

0

0
0119150 9150 0180 Інші дотації з місцевого бюджету 343,166 300,000 350,000 369,600

2,383,548

0
0119770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 158,565 12,000 0 0 0

 УСЬОГО 1,697,848 1,835,200 2,051,906 2,227,086



 (ініціали та прізвище)

 (ініціали та прізвище)

0110000

Лала Л Ф

Сільський голова Чудновець І О

Головний бухгалтер

1 432

Номер цілі 
державної 
політики

2021 рік (прогноз)
Найменування відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз)

Код 
Функціонально
ї класифікації 

видатків та 
кредитування 

бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету

10
 Красівська сільська рада 867,935 1,100,770 66,52860,000

7 8 95 6

 (підпис)

 (підпис)

63,360

0

0110150 150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті ради 
(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад

68,072 60,000 60,000 63,360 66,528

0

0

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 0 4,770 0 0

0

0
0117330 7330 0443 Будівництво1 інших об`єктів комунальної власності 749,863 837,000 0 0

0

0

0117350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови 
територій (містобудівної документації)

0 199,000 0 0

66,528

0

0117670 7670 0490 Внески до статутного капіталу суб`єктів 
господарювання

50,000 0 0 0 0

 УСЬОГО 867,935 1,100,770 60,000 63,360



1.

2.

3.

2) завдання бюджетної програми; 

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

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер 
в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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 обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її 
створення), міської, селищної, сільської рад

1221883500

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Рахункової палати Автономної Республіки Крим

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року № 617)                                                  

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

                            (найменування відповідального виконавця )               

 Красівська сільська рада (0)(1)

(0)(1)(1)

04339853
(код за ЄДРПОУ)

04339853
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

  Красівська сільська рада

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

(грн)

(грн)

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

Надходження із загального фонду бюджету X 1,888,6161,758,246 X X
5

1,758,246 1,888,616 X
1 3 42 10

разом (3+4) 
Найменування спеціальний 

фондзагальний фонд

X

6 7 8 9

837,798 X

2019 рік (проект)

Код
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 

87
1,289,846 1,609,906

разом (7+8) 

X1,289,846
3

спеціальний 
фондзагальний фонд

4

Код

1

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

5

2017 рік (звіт)

837,798 X X

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

у тому 
числі 

бюджет 
разом (7+8) 

60,000

1,609,906X

2018 рік (затверджено)

14121110

спеціальний 
фондзагальний фонд

13

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

9

разом (11+12) спеціальний 
фондзагальний фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

6

разом (3+4) 

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету)        

(код бюджету)

2
Надходження із загального фонду бюджету

Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами 
надходжень)

X 79,530

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 Бюджетний кодекс України;

 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
 Закон України "про службу в органах місцевого самоврядування";

 Наказ Міністерства України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Топового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державного управління";
 Наказ Міністерства фінансів  від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів " (із змінами, внесеними наказом Міністерства Фінансів України від 17.07.2018р. №617);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

Найменування

60,000 00 79,530 X 60,000 0

79,530 X 60,000 0

60,000 X

60,000 X 60,000 0

60,000

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  X 79,530 0 60,000
УСЬОГО 837,798 79,530 0 917,328 1,289,846 60,000 0

0 60,000 X 60,000 0

1,669,9061,349,846 1,609,906 60,000 0

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  X 60,000

Власні надходження бюджетних установ (розписати за видами 
надходжень)

X 60,000

1,888,616 60,000
0 60,000 X 60,000

0 1,948,616
0 60,000

УСЬОГО 1,758,246 60,000 0 1,818,246



(грн)

(грн)

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

УСЬОГО

Код Класифікації 
кредитування 

бюджету

1

Найменування

2

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

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний фонд

разом (11+12) 
Найменування

2

Заробітна плата

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

разом (3+4) загальний фонд спеціальний 
фонд

загальний фондразом (7+8) 

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

загальний фонд спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

2111

Найменування

(грн)

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

1097 8

разом (7+8) 

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

906,618

Код Класифікації 
кредитування 

бюджету

572,957 906,618 0

загальний фонд

572,957 0 0

2111

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний фонд спеціальний 
фонд

1

146

2
0

1,376,851

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

0

разом (7+8) 

0

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) 

1 3 7 84 5

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

9 12 1310 11
0 0 1,169,654

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

1,169,6540

(грн)

Заробітна плата

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (11+12) загальний фонд

12 133 4 5 6 1411

2 6

УСЬОГО

Найменування

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

2021 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (7+8) 

0

1 3 4 5

2020 рік (прогноз)

7 8 9 10
1,279,601 0 0 1,279,601 1,376,851 0 0

7 8 9

спеціальний 
фонд

103 4 5 6
0

2120 Нарахування на оплату праці 130,116 0 0 130,116
39,829 30,000

0 207,476 257,324 0207,476 0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 25,136 34,870 0 60,006 0 69,829 34,000 30,000

0 257,324
0 64,000

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2,497 33,202 0 35,699 2,820 30,000
116,723 0

0 32,820 2,560 30,000
2271 Оплата теплопостачання 100,629 0 0 100,629 0 116,723 133,848 0

0 32,560
0 133,848

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0 0 0 0 1,500 0
13,700 0

0 1,500 1,500 0
2273 Оплата електроенергії 6,283 0 0 6,283 0 13,700 10,020 0

0 1,500
0 10,020

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку

0 0 0 0 180 0

1,000 0

0 180 0 0

2800 Інші поточні видатки 180 0 0 180 0 1,000 1,000 0

0 0

0 1,000
УСЬОГО 837,798 68,072 0 905,870 1,289,846 60,000

302,907 0

0 1,669,9060 1,349,846 1,609,906 60,000

2120 Нарахування на оплату праці 281,512 0 0 281,512 0 302,907
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 35,904 31,680 0 67,584 37,699 33,264 0 70,963
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 2,703 31,680 0 34,383 2,839 33,264 0 36,103
2271 Оплата теплопостачання 144,824 0 0 144,824 153,368 0 0 153,368
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1,623 0 0 1,623 1,719 0 0 1,719
2273 Оплата електроенергії 11,022 0 0 11,022 12,124 0 0 12,124

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку

0 0 0 0 0 0 0 0

2800 Інші поточні видатки 1,056 0 0 1,056 1,109 0
УСЬОГО 1,758,246 63,360 0 1,821,606 0 1,955,144

0 1,109
1,888,616 66,528



0

Найменування

0 Затрат 0

1 52 4

107 81 2 3 4 5 6

Одиниця 
виміру Джерело інформації

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд разом (5+6) спеціальний 

фонд разом (8+9) загальний фонд

1 32

Показники

0

разом (5+6) 

7
0

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

1 2

0 520,781

2021 рік 2020 рік2019 рік2018 рік (план)

442,411 0 483,997254,937 0 346,740
11109876

447,503

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

фондзагальний фонд

3
0

загальний фонд

Обов'язкові виплати

спеціальний 
фондзагальний фондспеціальний 

фондзагальний фонд

0
0

загальний фонд

13

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

0 0

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

№ з/п Показники

спеціальний 
фондзагальний фонд

4

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

разом (8+9) 

10

9

№ з/п

1

1

разом (7+8) 
Напрями використання бюджетних коштів

2
забезпечення належного функціоновання апарату 

ради та її виконавчого комітету

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

5

6 8 9

разом (11+12) 
Джерело інформаціїОдиниця 

виміру

4

11 12

загальний фонд спеціальний 
фонд

0 1,821,606 1,888,616 66,528

3

спеціальний 
фондзагальний фонд

2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

спеціальний 
фонд

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

№ з/п

1,955,144

8. Результативні показники бюджетної програми:

1,758,246 63,3601 забезпечення належного функціоновання апарату 
ради та її виконавчого комітету

загальний фонд спеціальний 
фонд

загальний фонд

(грн)

загальний фонд

6 7 8

5 6 7

2020 рік (прогноз)

837,798

3

11 12

спеціальний 
фонд

68,072 0 1,349,846 1,609,906 60,000 0 1,669,906

13 1410

0 1,349,846

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (11+12) 

2019 рік (проект)

9

0 905,870 1,289,846 60,000

разом (3+4) загальний фонд

4 5
Затрат

2021 рік (прогноз)

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (7+8) 

8 9 10

0

спеціальний 
фонд

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)

(грн)

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) 

905,870 1,289,846 60,000

загальний фонд

66,528

1,609,906 60,000 0 1,669,906УСЬОГО 837,798 68,072 0

9

0 1,955,144УСЬОГО 1,758,246 63,360 0 1,821,606 1,888,616

кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 9 0 9

1 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис

90 9 9 01

0 415,895

0 99 0 9 9

9. Структура видатків на оплату праці:

2021 рік (прогноз)

у т.ч. За тарифами та посадовими окладами 225,513 0 290,184 0 380,160 0
стимулюючі доплати та надбавки 65,006 0 133,368 0 185,519 0 202,958 0

0

218,383 0
Премії 165,752 0 251,009 0 315,300 0

Матеріальна допомога 26,921 0 115,134 0 157,039 171,801 0 184,858 0
0 371,153 0344,938

0
0 69,385 0 75,907Інші виплати 60,341 0 60,367

у т.ч. щомісячна надбавка за вислугу років 21,326 0 37,626 0 51,717 56,578 0 0 0
0 81,676 0

0
0 0 0 0у т.ч. щорічна грошова винагорода 0 0 0

у т.ч. допомога на оздоровлення 39,014 0 60,868 0 84,385 92,317 0 0 0
0 0 0

0
0 0 0 0Всього видатків розпорядника коштів на оплату праці 0 0 0

УСЬОГО 572,957 0 906,618 0 1,169,654 1,279,601 0 1,376,851 0
0 0 0

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

X X X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
2017 рік (звіт)



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

(грн)

Загальна 
вартість 
об’єкта

3

2019 рік (проект)

6

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

1 32 54

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

Строк реалізації об’єкта 
(рік початку і 
завершення)

2

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)

11

2020 рік (прогноз)

рівень 
будівельної  
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

УСЬОГО
12 13541

321 8 9

Найменування місцевої/ регіональної 
програми№ з/п

Коли та яким 
документом 
затверджена

4 5 6 7

загальний фонд

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

УСЬОГО

2021 рік (прогноз)

0

2020 рік (прогноз)

11108721 53 4

Коли та яким 
документом 
затверджена

Найменування місцевої/ регіональної 
програми№ з/п спеціальний 

фондзагальний фонд загальний фондспеціальний 
фондзагальний фондспеціальний 

фонд

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

0 5 0 500 55 5 0 0 0 5 00
43

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

161514131211

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальний фондзагальний фонд

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

загальний фонд

№ з/п Категорії працівників

0

2

Показники ефективності виконання бюджетної програми мають тенденцію до зростання, що є однією з причин збільшення навантаження на одного працівника. Також варто відмітити  збільшення кількості 
виконаних листів, звернень, заяв, скарг, що є свідченням підвищення активності громадян в прийнятті рішень. В плановому та прогнозних роках цей показник зростатиме внаслідок звернень громадян за 
матеріальною допомогою, обсяги якої збільшуватимуться. Передбачення витрат на 2019-2021роки обумовлено подальшою реалізацією функцій та завдань місцевої ради.

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

спеціального 
фонду

загального 
фонду

Найменування

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)

8762 1095

спеціальний 
фонд разом (4+5) 

разом (4+5) 

6

разом (7+8) 

9

разом (10+11) 

12

1 510 - Державні службовці
1

0

(грн)

рівень 
будівельної  
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Найменування об’єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

УСЬОГО 00

спеціальний 
фонд

(бюджет 
розвитку)

рівень 
будівельної  
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний 
фонд

(бюджет 
розвитку)

2021 рік (прогноз)

спеціальний 
фонд

(бюджет 
розвитку)

рівень 
будівельної  
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний 
фонд

(бюджет 
розвитку)

рівень 
будівельної  
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Бюджетні 
зобов’язання (4+6)

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок 

коштів
Зміна 

кредиторської 
заборгованості (6-

5)

Кредиторська 
заборгованість на 
кінець минулого 

бюджетного 
періоду

10987

10

Касові видатки/ 
надання 
кредитів

Затверджено з 
урахуванням змін

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

9876

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

(грн)

Кредиторська 
заборгованість на 
початок минулого 

бюджетного 
періоду 

2019 рік (проект)

спеціальний 
фонд разом (7+8) 

511 - Інші працівники та службовці 4 4 0

спеціальний фондзагальний фонд

0 4 0 40 4 0 0 0 4 0
3 УСЬОГО штатних одиниць 9 9 0 0 9

X X

00 0 0 9

X X

054 0 9

X4 з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані 
також у спеціальному фонді

X X



 (підпис)

Головний бухгалтер Лала Л Ф

 (ініціали та прізвище)

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

Сільський голова Чудновець І О

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

1

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.
Кредиторської та дебіторської заборгованості в поточному, плановому та прогнозних роках не очікується.

2111

Касові видатки/ 
надання 
кредитів

Затверджено з 
урахуванням змінНайменування

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

765432

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

Вжиті заходи щодо 
погашення 

заборгованості

Причини виникнення 
заборгованості

Очікувана 
дебіторська 

заборгованость  на 
01.01.2019

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2018

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2017

321 987654

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов’язань (8-

10)

планується погасити 
кредиторської заборгованості за 

рахунок коштів

спеціального 
фонду

загального 
фонду

спеціального 
фонду

загального 
фонду

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань

(3 – 5)

планується погасити 
кредиторської заборгованості за 

рахунок коштів

можлива 
кредиторська
заборгованіст
ь на початок 
планового  

бюджетного 
періоду (4 – 5 

– 6)

граничний 
обсяг

кредиторська 
заборгованіст
ь на початок 
поточного  

бюджетного 
періоду  

затверджені 
призначення

0

(грн)
2019 рік2018 рік

Найменування

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

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

2111 Заробітна плата 0 572,957 0 0

00

9

0

8

0 572,957

0 0Заробітна плата 0 572,957 0

0

121110
УСЬОГО

2120 Нарахування на оплату праці 0 130,116

0 0

0 0 0 0

0 0

0 130,116

2210 Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

0 25,136 0 0

0 0

0 25,136

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 2,497 0 0

0 0

0 2,497
2271 Оплата теплопостачання 0 100,629 0 0

0 0

0 100,629
2273 Оплата електроенергії 0 6,283 0 0

0 0

0 6,283
2800 Інші поточні видатки 0 180 0 0

0 837,798
0 180

УСЬОГО 0 837,798 0 0

0 0 02120 Нарахування на оплату праці 0 130,116

2210

Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар

0 25,136 8,628 4,717 0

Дебіторська 
заборгованість по КЕКВ 
2210 - попередня оплата 
за періодичні видання на  
2017 р. Згідно постанови 

КМУ №117 від 
23.04.2014р. Дог. З ПАТ 

"Укрпошта" № 28 від 
12.12.2017р.

0 0 02240 Оплата послуг (крім комунальних) 0 2,497
2271 Оплата теплопостачання 0 100,629 0 0 0

0 0 02273 Оплата електроенергії 0 6,283
2800 Інші поточні видатки 0 180 0 0 0

8,628 4,717 0УСЬОГО 0 837,798



1.

2.

3.

2) завдання бюджетної програми; 

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер 
в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення 1221883500

Надати фінансову підтримку особам, які потрапили в надзвичайні ситуації

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

(0)(1)(1)

04339853
(код за ЄДРПОУ)

04339853
(код за ЄДРПОУ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року № 617)                                                  

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

                            (найменування відповідального виконавця )               

 Красівська сільська рада (0)(1)

  Красівська сільська рада

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

(грн)

(грн)

(грн)

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

(3)(2)(4)(2)
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Надходження із загального фонду бюджету

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

X 22,17621,120 X X
5

21,120 22,176 X

0

1 3 42 10

Найменування спеціальний 
фондзагальний фонд

X

6 7 8 9

40,000 20,000 X

2019 рік (проект)

Код
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 

87
20,000 20,000

разом (7+8) 

X
3

спеціальний 
фондзагальний фонд

4

Код

1

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

5

2017 рік (звіт)

40,000 X X

Код 
Економічної 

22,176

20,000X

2018 рік (затверджено)

14121110

спеціальний 
фондзагальний фонд

13

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

9

разом (11+12) спеціальний 
фондзагальний фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

6

разом (3+4) 

Надходження із загального фонду бюджету

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету)        

(код бюджету)

2

Надати фінансову підтримку особам, які потрапили в надзвичайні ситуації

3) підстави реалізації бюджетної програми.
Закон України "Про місцеве самоврядування" Закон України "Про засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні", Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 

 Чернобильської катастрофи".юджетний кодекс України;
 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

 Закон України "про службу в органах місцевого самоврядування";
 Наказ Міністерства України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Топового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державного управління";

 Наказ Міністерства фінансів  від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів " (із змінами, внесеними наказом Міністерства Фінансів України від 17.07.2018р. №617);
Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

Найменування

0 40,000 20,000 0УСЬОГО 40,000 0

0

20,00020,000 20,000 0 0

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

у тому 
числі 

бюджет 
разом (7+8) разом (3+4) 

УСЬОГО 21,120 0 0 21,120 22,176 0



(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

1 2

УСЬОГО

Код Класифікації 
кредитування 

бюджету

1

Найменування

2

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

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний фонд

разом (11+12) 
Найменування

2

Інші виплати населенню

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

разом (3+4) загальний фонд спеціальний 
фонд

загальний фондразом (7+8) загальний фонд спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

2730

Найменування

спеціальний 
фондзагальний фонд

4

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

№ з/п

1
1

разом (7+8) 
Напрями використання бюджетних коштів

2
надання матеріальної допомоги учасникам АТО

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

5

4
0 20,000 20,000 0

3

спеціальний 
фондзагальний фонд

20,00020,000 01 надання матеріальної допомоги учасникам АТО

загальний фонд

(грн)

(грн)

6 7 8

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

1097 8

разом (7+8) 

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

20,000

Код Класифікації 
кредитування 

бюджету

6,200 20,000 0

загальний фонд

5 6 7

6,200 0 0

2020 рік (прогноз)

2730

6,200

3

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

11 12

спеціальний 
фонд

0 0 20,000 20,000 0 0 20,000

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний фонд спеціальний 
фонд

1

146

2
0

22,176

13 1410

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

0

(грн)

0 20,000

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (11+12) 

разом (7+8) 

0

2019 рік (проект)

9
0 6,200 20,000 0

разом (3+4) загальний фонд

2021 рік (прогноз)

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) 

1 7 84 5

Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

9 12 1310 11

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (7+8) 

8 9 10
0

0 0 20,000

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

20,0000

(грн)

Інші виплати населенню

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (11+12) загальний фонд

12 133 4 5 6 1411

2 6

УСЬОГО

Найменування

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

2021 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (7+8) 

9 10

0

1 3 4 5

2020 рік (прогноз)

7 8
21,120 0 0 21,120 22,176 0 0

спеціальний 
фонд

103 4 5 6 7 8 9

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)

0

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний фонд спеціальний 
фонд

0

3

УСЬОГО 6,200 0 0 6,200

21,120 22,176 0

0 20,0000 20,000 20,000 020,000

6,200 20,000 0

0 22,176УСЬОГО 21,120 0 0

0

20,000 0 0 20,000УСЬОГО 6,200 0 0

0 20,000УСЬОГО 20,000 0 0 20,000 20,000



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

52 4

Найменування

2019 рік (проект)

0

10

(грн)

1

загальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8

Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд разом (5+6) спеціальний 

фонд разом (8+9) 

1 32

Показники
разом (5+6) 

7

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

321 8 9

Найменування місцевої/ регіональної 
програми№ з/п

Коли та яким 
документом 
затверджена

4 5 6 7

загальний фонд

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

УСЬОГО

2021 рік (прогноз)

0

2020 рік (прогноз)

11108721 53 4

Коли та яким 
документом 
затверджена

Найменування місцевої/ регіональної 
програми№ з/п спеціальний 

фондзагальний фонд загальний фондспеціальний 
фондзагальний фондспеціальний 

фонд

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

3

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

161514131211109

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фонд

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

2021 рік 2020 рік2019 рік2018 рік (план)2017 рік (звіт)

11109876

X

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

фондзагальний фонд

3
УСЬОГО

№ з/п

спеціальний 
фондзагальний фондспеціальний 

фондзагальний фонд

Категорії працівників

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

загальний фонд

0

загальний фонд

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)

8762 54

спеціальний 
фонд разом (4+5) 

13

разом (4+5) 

6

разом (7+8) 

9

разом (10+11) 

12

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

1 УСЬОГО штатних одиниць
1

спеціальний 
фонд загальний фонд спеціальний 

фонд

№ з/п

0

разом (8+9) 

10

9

6 8 9

разом (11+12) 
Джерело інформаціїОдиниця 

виміру

11 12

загальний фонд спеціальний 
фонд

2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

спеціальний 
фонд

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

№ з/п

8. Результативні показники бюджетної програми:

загальний фонд спеціальний 
фондзагальний фонд

4 5

9. Структура видатків на оплату праці:

2021 рік (прогноз)

(грн)

УСЬОГО 0

2021 рік (прогноз)

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

2019 рік (проект)

спеціальний 
фонд разом (7+8) 

(грн)

X

X X

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

X X X

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

X X XX X



 (підпис)

Загальна 
вартість 
об’єкта

3 6

спеціальний 
фонд

(бюджет 
розвитку)

 (ініціали та прізвище)

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

Сільський голова Чудновець І О

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

1

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

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

Касові видатки/ 
надання 
кредитів

Затверджено з 
урахуванням змінНайменування

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

765432

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

Вжиті заходи щодо 
погашення 

заборгованості

Причини виникнення 
заборгованості

Очікувана 
дебіторська 

заборгованость  на 
01.01.2019

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2018

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2017

321 987654

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов’язань (8-

10)

планується погасити 
кредиторської заборгованості за 

рахунок коштів

спеціального 
фонду

загального 
фонду

спеціального 
фонду

загального 
фонду

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань

(3 – 5)

планується погасити 
кредиторської заборгованості за 

рахунок коштів

можлива 
кредиторська
заборгованіст
ь на початок 
планового  

бюджетного 
періоду (4 – 5 

– 6)

граничний 
обсяг

кредиторська 
заборгованіст
ь на початок 
поточного  

бюджетного 
періоду  

затверджені 
призначення

(грн)
2019 рік2018 рік

Найменування

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

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

УСЬОГО
1 32 54

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

Строк реалізації об’єкта 
(рік початку і 
завершення)

2 11

рівень 
будівельної  
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

УСЬОГО
12 13541

00

9

0

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

спеціального 
фонду

загального 
фонду

Найменування

рівень 
будівельної  
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Найменування об’єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

спеціальний 
фонд

(бюджет 
розвитку)

рівень 
будівельної  
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний 
фонд

(бюджет 
розвитку)

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, %

Бюджетні 
зобов’язання (4+6)

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок 

коштів
Зміна 

кредиторської 
заборгованості (6-

5)

Кредиторська 
заборгованість на 
кінець минулого 

бюджетного 
періоду

10987

10

Касові видатки/ 
надання 
кредитів

Затверджено з 
урахуванням змін

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

9876

8

0

УСЬОГО

0

(грн)

Кредиторська 
заборгованість на 
початок минулого 

бюджетного 
періоду 

121110
УСЬОГО



Головний бухгалтер Лала Л Ф



1.

2.

3.

2) завдання бюджетної програми; 

(0)(6)(2)(0)

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер 
в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

Організація благоустрою населених пунктів 1221883500

здійснення державної політики з благоустрою та соціального розвитку населених пунктів

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року № 617)                                                  

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

                            (найменування відповідального виконавця )               

 Красівська сільська рада (0)(1)

(0)(1)(1)

04339853
(код за ЄДРПОУ)

04339853
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

  Красівська сільська рада

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

(грн)

(грн)

(грн)

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

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

Найменування
загальний фондразом (7+8) 

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

загальний фонд спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (11+12) 

55,000 X XНадходження із загального фонду бюджету
5

55,000 60,500 X
1 3 42 10

разом (3+4) 
Найменування спеціальний 

фондзагальний фонд

X

6 7 8 9

49,980 X

2019 рік (проект)

Код
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 

87
50,000 50,000

разом (7+8) 

X50,000
3

спеціальний 
фондзагальний фонд

4

Код

1

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

5

2017 рік (звіт)

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний фонд спеціальний 
фонд

49,980 X X

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

у тому 
числі 

бюджет 
разом (7+8) 

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

60,500

50,000X

2018 рік (затверджено)

14121110

спеціальний 
фондзагальний фонд

13

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

9

разом (11+12) спеціальний 
фондзагальний фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

6

разом (3+4) 

Надходження із загального фонду бюджету

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету)        

(код бюджету)

2

піліпшення санітарного стану населених пунктів та благоустрій.

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 юджетний кодекс України;

 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
 Закон України "про службу в органах місцевого самоврядування";

 Наказ Міністерства України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Топового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державного управління";
 Наказ Міністерства фінансів  від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів " (із змінами, внесеними наказом Міністерства Фінансів України від 17.07.2018р. №617);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

Найменування

0 49,980 50,000 0УСЬОГО 49,980 0

0

50,00050,000 50,000 0 00

X 60,500
УСЬОГО 55,000 0 0 55,000 60,500 0



(грн)

(грн)

Код Класифікації 
кредитування 

бюджету

1

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

1 2

УСЬОГО

Найменування

2

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

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний фонд

2

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

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

разом (3+4) загальний фонд спеціальний 
фонд

2210

Найменування

спеціальний 
фондзагальний фонд

4

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

№ з/п

1
1

разом (7+8) 
Напрями використання бюджетних коштів

2
вуличне освітлення

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

5

4
0 55,000 60,500 0

3

спеціальний 
фондзагальний фонд

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

60,500

8. Результативні показники бюджетної програми:

55,000 01 вуличне освітлення

загальний фонд

(грн)

(грн)

6 7 8

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

1097 8

разом (7+8) 

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

0

Код Класифікації 
кредитування 

бюджету

49,980 0 0

загальний фонд

5 6 7

49,980 0 0

2020 рік (прогноз)

2210

0

3

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

11 12

спеціальний 
фонд

0 0 50,000 50,000 0 0 50,000

1

146

2
0

0

13 1410

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

0

0 50,000

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (11+12) 

разом (7+8) 

0

2019 рік (проект)

9
0 0 50,000 0

разом (3+4) загальний фонд

2021 рік (прогноз)

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) 

1 3 7 84 5 9 12 1310 11

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (7+8) 

8 9 10
0

0 0 0

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

00

(грн)

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (11+12) загальний фонд

12 133 4 5 6 1411

2 6

УСЬОГО

Найменування

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (7+8) 

0

1 3 4 5

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

7 8
0 0 0 0 0 0 0

спеціальний 
фонд

103 4 5 6 7 8 9

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)

0

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний фонд спеціальний 
фонд

50,000 0 0 50,000 50,000 02273 Оплата електроенергії 0 0 0 0 0 50,000
УСЬОГО 49,980 0 0 49,980 50,000 0

0

0 50,0000 50,000 50,000 0

9 10

2021 рік (прогноз)

2273 Оплата електроенергії 55,000 0 0 55,000
УСЬОГО 55,000 0 0 55,000

0 50,000 0

0 60,500
0 60,500

60,500 0
60,500

0

50,000 0 0 50,000УСЬОГО 0 0 0

0 60,500УСЬОГО 55,000 0 0 55,000 60,500



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

Найменування

1 52 4

(грн)

0

2019 рік (проект)

107 81 2 3 4 5 6

2021 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд разом (5+6) спеціальний 

фонд разом (8+9) загальний фонд

загальний фонд спеціальний 
фонд

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

2020 рік (прогноз)

1 32

Показники

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

321 8 9

Найменування місцевої/ регіональної 
програми№ з/п

Коли та яким 
документом 
затверджена

4 5 6 7

загальний фонд

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

УСЬОГО

2021 рік (прогноз)

0

2020 рік (прогноз)

11108721 53 4

Коли та яким 
документом 
затверджена

Найменування місцевої/ регіональної 
програми№ з/п спеціальний 

фондзагальний фонд загальний фондспеціальний 
фондзагальний фондспеціальний 

фонд

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

3

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

161514131211109

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фонд

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

2021 рік 2020 рік2019 рік2018 рік (план)2017 рік (звіт)

11109876

X

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

фондзагальний фонд

3
УСЬОГО

№ з/п

спеціальний 
фондзагальний фондспеціальний 

фондзагальний фонд

Категорії працівників

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

загальний фонд

0

загальний фонд

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)

8762 54

спеціальний 
фонд разом (4+5) 

13

разом (4+5) 

6

разом (7+8) 

9

разом (10+11) 

12

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

1 УСЬОГО штатних одиниць
1

спеціальний 
фонд загальний фонд спеціальний 

фонд

0

разом (8+9) 

10

9

6 8 97

разом (11+12) 
Джерело інформаціїОдиниця 

виміру

11 12

разом (5+6) 

2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

спеціальний 
фонд

2017 рік (звіт)
№ з/п

загальний фонд спеціальний 
фондзагальний фонд

4 5

9. Структура видатків на оплату праці:

2021 рік (прогноз)

(грн)

УСЬОГО 0

2021 рік (прогноз)

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

2019 рік (проект)

спеціальний 
фонд разом (7+8) 

(грн)

X

X X

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

X X X

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

X X XX X



 (підпис)

Загальна 
вартість 
об’єкта

3 6

спеціальний 
фонд

(бюджет 
розвитку)

 (ініціали та прізвище)

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

Сільський голова Чудновець І О

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

1

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

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

Касові видатки/ 
надання 
кредитів

Затверджено з 
урахуванням змінНайменування

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

765432

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

Вжиті заходи щодо 
погашення 

заборгованості

Причини виникнення 
заборгованості

Очікувана 
дебіторська 

заборгованость  на 
01.01.2019

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2018

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2017

321 987654

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов’язань (8-

10)

планується погасити 
кредиторської заборгованості за 

рахунок коштів

спеціального 
фонду

загального 
фонду

спеціального 
фонду

загального 
фонду

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань

(3 – 5)

планується погасити 
кредиторської заборгованості за 

рахунок коштів

можлива 
кредиторська
заборгованіст
ь на початок 
планового  

бюджетного 
періоду (4 – 5 

– 6)

граничний 
обсяг

кредиторська 
заборгованіст
ь на початок 
поточного  

бюджетного 
періоду  

затверджені 
призначення

(грн)
2019 рік2018 рік

Найменування

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

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

УСЬОГО
1 32 54

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

Строк реалізації об’єкта 
(рік початку і 
завершення)

2 11

рівень 
будівельної  
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

УСЬОГО
12 13541

00

9

0

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

спеціального 
фонду

загального 
фонду

Найменування

рівень 
будівельної  
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Найменування об’єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

спеціальний 
фонд

(бюджет 
розвитку)

рівень 
будівельної  
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний 
фонд

(бюджет 
розвитку)

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, %

Бюджетні 
зобов’язання (4+6)

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок 

коштів
Зміна 

кредиторської 
заборгованості (6-

5)

Кредиторська 
заборгованість на 
кінець минулого 

бюджетного 
періоду

10987

10

Касові видатки/ 
надання 
кредитів

Затверджено з 
урахуванням змін

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

9876

8

0

УСЬОГО

0

(грн)

Кредиторська 
заборгованість на 
початок минулого 

бюджетного 
періоду 

121110
УСЬОГО



Головний бухгалтер Лала Л Ф



1.

2.

3.

2) завдання бюджетної програми; 

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер 
в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого бюджету 1221883500

утримання комунальних доріг сіо в належному стані, забезпечення надійного та безпечного руху транспорту по населених пунктах сільської ради

(0)(1)(1)(7)(4)(6)(1)

(0)(1)(1)

04339853
(код за ЄДРПОУ)

04339853
(код за ЄДРПОУ)

(0)(4)(5)(6)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року № 617)                                                  

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

                            (найменування відповідального виконавця )               

 Красівська сільська рада (0)(1)

  Красівська сільська рада

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

(грн)

(грн)

(грн)

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

(7)(4)(6)(1)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Надходження із загального фонду бюджету

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

X 22,17621,120 X X
5

21,120 22,176 X

0

1 3 42 10

Найменування спеціальний 
фондзагальний фонд

X

6 7 8 9

5,155 11,354 X

2019 рік (проект)

Код
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 

87
11,354 20,000

разом (7+8) 

X
3

спеціальний 
фондзагальний фонд

4

Код

1

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

5

2017 рік (звіт)

5,155 X X

Код 
Економічної 

22,176

20,000X

2018 рік (затверджено)

14121110

спеціальний 
фондзагальний фонд

13

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

9

разом (11+12) спеціальний 
фондзагальний фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

6

разом (3+4) 

Надходження із загального фонду бюджету

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету)        

(код бюджету)

2

утримання комунальних доріг сіо в належному стані, забезпечення надійного та безпечного руху транспорту по населених пунктах сільської ради

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 юджетний кодекс України;

 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
 Закон України "про службу в органах місцевого самоврядування";

 Наказ Міністерства України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Топового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державного управління";
 Наказ Міністерства фінансів  від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів " (із змінами, внесеними наказом Міністерства Фінансів України від 17.07.2018р. №617);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

Найменування

0 5,155 11,354 0УСЬОГО 5,155 0

0

20,00011,354 20,000 0 0

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

у тому 
числі 

бюджет 
разом (7+8) разом (3+4) 

УСЬОГО 21,120 0 0 21,120 22,176 0



(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

1 2

УСЬОГО

Код Класифікації 
кредитування 

бюджету

1

Найменування

2

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

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний фонд

разом (11+12) 
Найменування

2

Оплата послуг (крім комунальних)

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

разом (3+4) загальний фонд спеціальний 
фонд

загальний фондразом (7+8) загальний фонд спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

2240

Найменування

спеціальний 
фондзагальний фонд

4

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

№ з/п

1
1

разом (7+8) 
Напрями використання бюджетних коштів

2
утримання автомобільних доріг

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

5

4
0 21,120 22,176 0

3

спеціальний 
фондзагальний фонд

22,17621,120 01 утримання автомобільних доріг

загальний фонд

(грн)

(грн)

6 7 8

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

1097 8

разом (7+8) 

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

11,354

Код Класифікації 
кредитування 

бюджету

5,155 11,354 0

загальний фонд

5 6 7

5,155 0 0

2020 рік (прогноз)

2240

5,155

3

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

11 12

спеціальний 
фонд

0 0 11,354 20,000 0 0 20,000

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний фонд спеціальний 
фонд

1

146

2
0

22,176

13 1410

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

0

(грн)

0 11,354

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (11+12) 

разом (7+8) 

0

2019 рік (проект)

9
0 5,155 11,354 0

разом (3+4) загальний фонд

2021 рік (прогноз)

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) 

1 7 84 5

Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

9 12 1310 11

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (7+8) 

8 9 10
0

0 0 20,000

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

20,0000

(грн)

Оплата послуг (крім комунальних)

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (11+12) загальний фонд

12 133 4 5 6 1411

2 6

УСЬОГО

Найменування

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

2021 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (7+8) 

9 10

0

1 3 4 5

2020 рік (прогноз)

7 8
21,120 0 0 21,120 22,176 0 0

спеціальний 
фонд

103 4 5 6 7 8 9

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)

0

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний фонд спеціальний 
фонд

0

3

УСЬОГО 5,155 0 0 5,155

21,120 22,176 0

0 20,0000 11,354 20,000 011,354

5,155 11,354 0

0 22,176УСЬОГО 21,120 0 0

0

20,000 0 0 20,000УСЬОГО 5,155 0 0

0 22,176УСЬОГО 21,120 0 0 21,120 22,176



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

52 4

Найменування

2019 рік (проект)

0

10

(грн)

1

загальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8

Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд разом (5+6) спеціальний 

фонд разом (8+9) 

1 32

Показники
разом (5+6) 

7

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

321 8 9

Найменування місцевої/ регіональної 
програми№ з/п

Коли та яким 
документом 
затверджена

4 5 6 7

загальний фонд

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

УСЬОГО

2021 рік (прогноз)

0

2020 рік (прогноз)

11108721 53 4

Коли та яким 
документом 
затверджена

Найменування місцевої/ регіональної 
програми№ з/п спеціальний 

фондзагальний фонд загальний фондспеціальний 
фондзагальний фондспеціальний 

фонд

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

3

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

161514131211109

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фонд

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

2021 рік 2020 рік2019 рік2018 рік (план)2017 рік (звіт)

11109876

X

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

фондзагальний фонд

3
УСЬОГО

№ з/п

спеціальний 
фондзагальний фондспеціальний 

фондзагальний фонд

Категорії працівників

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

загальний фонд

0

загальний фонд

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)

8762 54

спеціальний 
фонд разом (4+5) 

13

разом (4+5) 

6

разом (7+8) 

9

разом (10+11) 

12

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

1 УСЬОГО штатних одиниць
1

спеціальний 
фонд загальний фонд спеціальний 

фонд

№ з/п

0

разом (8+9) 

10

9

6 8 9

разом (11+12) 
Джерело інформаціїОдиниця 

виміру

11 12

загальний фонд спеціальний 
фонд

2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

спеціальний 
фонд

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

№ з/п

8. Результативні показники бюджетної програми:

загальний фонд спеціальний 
фондзагальний фонд

4 5

9. Структура видатків на оплату праці:

2021 рік (прогноз)

(грн)

УСЬОГО 0

2021 рік (прогноз)

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

2019 рік (проект)

спеціальний 
фонд разом (7+8) 

(грн)

X

X X

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

X X X

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

X X XX X



 (підпис)

Загальна 
вартість 
об’єкта

3 6

спеціальний 
фонд

(бюджет 
розвитку)

 (ініціали та прізвище)

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

Сільський голова Чудновець І О

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

1

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

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

Касові видатки/ 
надання 
кредитів

Затверджено з 
урахуванням змінНайменування

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

765432

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

Вжиті заходи щодо 
погашення 

заборгованості

Причини виникнення 
заборгованості

Очікувана 
дебіторська 

заборгованость  на 
01.01.2019

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2018

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2017

321 987654

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов’язань (8-

10)

планується погасити 
кредиторської заборгованості за 

рахунок коштів

спеціального 
фонду

загального 
фонду

спеціального 
фонду

загального 
фонду

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань

(3 – 5)

планується погасити 
кредиторської заборгованості за 

рахунок коштів

можлива 
кредиторська
заборгованіст
ь на початок 
планового  

бюджетного 
періоду (4 – 5 

– 6)

граничний 
обсяг

кредиторська 
заборгованіст
ь на початок 
поточного  

бюджетного 
періоду  

затверджені 
призначення

(грн)
2019 рік2018 рік

Найменування

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

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

УСЬОГО
1 32 54

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

Строк реалізації об’єкта 
(рік початку і 
завершення)

2 11

рівень 
будівельної  
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

УСЬОГО
12 13541

00

9

0

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

спеціального 
фонду

загального 
фонду

Найменування

рівень 
будівельної  
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Найменування об’єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

спеціальний 
фонд

(бюджет 
розвитку)

рівень 
будівельної  
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний 
фонд

(бюджет 
розвитку)

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, %

Бюджетні 
зобов’язання (4+6)

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок 

коштів
Зміна 

кредиторської 
заборгованості (6-

5)

Кредиторська 
заборгованість на 
кінець минулого 

бюджетного 
періоду

10987

10

Касові видатки/ 
надання 
кредитів

Затверджено з 
урахуванням змін

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

9876

8

0

УСЬОГО

0

(грн)

Кредиторська 
заборгованість на 
початок минулого 

бюджетного 
періоду 

121110
УСЬОГО



Головний бухгалтер Лала Л Ф



1.

2.

3.

2) завдання бюджетної програми; 

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

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер 
в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

Резервний фонд 1221883500(0)(1)(1)(8)(7)(0)(0)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року № 617)                                                  

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

                            (найменування відповідального виконавця )               

 Красівська сільська рада (0)(1)

(0)(1)(1)

04339853
(код за ЄДРПОУ)

04339853
(код за ЄДРПОУ)

  Красівська сільська рада

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

(грн)

(грн)

(грн)

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

(8)(7)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Найменування

2

загальний фондразом (7+8) 

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

загальний фонд спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

0

9000

5
0УСЬОГО

1 3 42 10

Найменування спеціальний 
фондзагальний фонд

6 7 8 9

0

2019 рік (проект)

Код
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 

87
0

разом (7+8) 

3

спеціальний 
фондзагальний фонд

4

Код

1

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

5

2017 рік (звіт)

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

2,0000 2,000 00 0 0
6

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний фонд спеціальний 
фонд разом (11+12) 

141 3

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

у тому 
числі 

бюджет 
разом (7+8) 

7 84 5

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

разом (3+4) 

0

9 12 1310 11

2018 рік (затверджено)

14121110

спеціальний 
фондзагальний фонд

13

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

9

разом (11+12) спеціальний 
фондзагальний фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

6

разом (3+4) 

0 0 2,0002,0000

(грн)

Нерозподілені видатки

УСЬОГО

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету)        

(код бюджету)

2

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Найменування

0 0 2,000 0УСЬОГО 0 0 0 2,0000 2,000 2,000 0



(грн)

(грн)

Показники Одиниця Джерело інформації
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

разом (5+6) 

7

загальний фонд спеціальний 
фонд

Код Класифікації 
кредитування 

бюджету

1

1 32

Показники

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

1 2

УСЬОГО

Найменування

2

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

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний фонд

Нерозподілені видатки

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

разом (3+4) загальний фонд спеціальний 
фонд

Найменування

13

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

№ з/п

спеціальний 
фондзагальний фонд

4

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

разом (8+9) 

10

№ з/п

1

Напрями використання бюджетних коштів

2
УСЬОГО

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

5

11 126 8 9

3

спеціальний 
фондзагальний фонд

2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

разом (11+12) 
Джерело інформаціїОдиниця 

виміру№ з/п

0

8. Результативні показники бюджетної програми:

УСЬОГО 0

загальний фонд спеціальний 
фонд

загальний фонд

(грн)

(грн)

загальний фонд

4

6 7 8

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

1097 8

разом (7+8) 

Код Класифікації 
кредитування 

бюджету

5 6 7

2020 рік (прогноз)

9000

3

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

11 12

спеціальний 
фонд

0 0

21
0

2,000

13 1410

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

0

разом (7+8) 

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (11+12) 

разом (7+8) 

0

2019 рік (проект)

9
0

разом (3+4) загальний фонд

4 5

2021 рік (прогноз)

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

спеціальний 
фонд

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

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) 

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (7+8) 

8 9 10

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

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (11+12) загальний фонд

12 133 4 5 6 1411

2 6

УСЬОГО

Найменування

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (7+8) 

0

1 3 4 5

2020 рік (прогноз)

загальний фонд

7 8
2,000 0 0 2,000 2,000 0 0

спеціальний 
фонд

103 4 5 6 7 8 9

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)

0

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний фонд спеціальний 
фонд

0

9 10

2021 рік (прогноз)

0 2,000УСЬОГО 2,000 0 0 2,000 2,000



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

52 4

Найменування

Загальна 
вартість 
об’єкта

3

2019 рік (проект)

6

спеціальний 
фонд

(бюджет 
розвитку)

0

10

(грн)

1

загальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8

Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

загальний фонд спеціальний 
фонд разом (5+6) спеціальний 

фонд разом (8+9) 

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

Строк реалізації об’єкта 
(рік початку і 
завершення)

2

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)

11

2020 рік (прогноз)

рівень 
будівельної  
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

УСЬОГО
12 13541

321 8 9

Найменування місцевої/ регіональної 
програми№ з/п

Коли та яким 
документом 
затверджена

4 5 6 7

загальний фонд

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

УСЬОГО

2021 рік (прогноз)

0

2020 рік (прогноз)

11108721 53 4

Коли та яким 
документом 
затверджена

Найменування місцевої/ регіональної 
програми№ з/п спеціальний 

фондзагальний фонд загальний фондспеціальний 
фондзагальний фондспеціальний 

фонд

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

3

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

161514131211109

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фонд

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

2021 рік 2020 рік2019 рік2018 рік (план)2017 рік (звіт)

11109876

X

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

фондзагальний фонд

3
УСЬОГО

№ з/п

спеціальний 
фондзагальний фондспеціальний 

фондзагальний фонд

Категорії працівників

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

загальний фонд

0

загальний фонд

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)

8762 54

спеціальний 
фонд разом (4+5) 

разом (4+5) 

6

разом (7+8) 

9

разом (10+11) 

12

1 УСЬОГО штатних одиниць
1

спеціальний 
фонд загальний фонд спеціальний 

фонд

№ з/п

0

9

9. Структура видатків на оплату праці:

2021 рік (прогноз)

(грн)

рівень 
будівельної  
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Найменування об’єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

УСЬОГО 0

спеціальний 
фонд

(бюджет 
розвитку)

рівень 
будівельної  
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний 
фонд

(бюджет 
розвитку)

2021 рік (прогноз)

спеціальний 
фонд

(бюджет 
розвитку)

рівень 
будівельної  
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний 
фонд

(бюджет 
розвитку)

рівень 
будівельної  
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

10987

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

2019 рік (проект)

спеціальний 
фонд разом (7+8) 

(грн)

X

X X

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

X X X

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

X X XX X



 (підпис)

Головний бухгалтер Лала Л Ф

 (ініціали та прізвище)

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

Сільський голова Чудновець І О

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

1

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

Касові видатки/ 
надання 
кредитів

Затверджено з 
урахуванням змінНайменування

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

765432

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

Вжиті заходи щодо 
погашення 

заборгованості

Причини виникнення 
заборгованості

Очікувана 
дебіторська 

заборгованость  на 
01.01.2019

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2018

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2017

321 987654

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов’язань (8-

10)

планується погасити 
кредиторської заборгованості за 

рахунок коштів

спеціального 
фонду

загального 
фонду

спеціального 
фонду

загального 
фонду

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань

(3 – 5)

планується погасити 
кредиторської заборгованості за 

рахунок коштів

можлива 
кредиторська
заборгованіст
ь на початок 
планового  

бюджетного 
періоду (4 – 5 

– 6)

граничний 
обсяг

кредиторська 
заборгованіст
ь на початок 
поточного  

бюджетного 
періоду  

затверджені 
призначення

(грн)
2019 рік2018 рік

Найменування

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

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

УСЬОГО
1 32 54

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

00

9

0

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

спеціального 
фонду

загального 
фонду

Найменування Бюджетні 
зобов’язання (4+6)

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок 

коштів
Зміна 

кредиторської 
заборгованості (6-

5)

Кредиторська 
заборгованість на 
кінець минулого 

бюджетного 
періоду

10

Касові видатки/ 
надання 
кредитів

Затверджено з 
урахуванням змін

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

9876

8

0

УСЬОГО

0

(грн)

Кредиторська 
заборгованість на 
початок минулого 

бюджетного 
періоду 

121110
УСЬОГО



1.

2.

3.

2) завдання бюджетної програми; 

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

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер 
в системі головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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

Інші дотації з місцевого бюджету 1221883500

підтримка закладів соціальної сфери району

(0)(1)(1)(9)(1)(5)(0)

(0)(1)(1)

04339853
(код за ЄДРПОУ)

04339853
(код за ЄДРПОУ)

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
 від 17 липня 2018 року № 617)                                                  

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

                            (найменування відповідального виконавця )               

 Красівська сільська рада (0)(1)

  Красівська сільська рада

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

(грн)

(грн)

(грн)

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

(9)(1)(5)(0)
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

разом (11+12) 

Надходження із загального фонду бюджету

Найменування
загальний фондразом (7+8) 

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

загальний фонд спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

X 388,080369,600 X X
5

369,600 388,080 X

0

1 3 42 10

Найменування спеціальний 
фондзагальний фонд

X

6 7 8 9

343,166 300,000 X

2019 рік (проект)

Код
2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 

87
300,000 350,000

разом (7+8) 

X
3

спеціальний 
фондзагальний фонд

4

Код

1

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

5

2017 рік (звіт)

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний фонд спеціальний 
фонд

343,166 X X

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

388,080

350,000X

2018 рік (затверджено)

14121110

спеціальний 
фондзагальний фонд

13

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

9

разом (11+12) спеціальний 
фондзагальний фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

6

разом (3+4) 

Надходження із загального фонду бюджету

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету)        

(код бюджету)

2

підтримка закладів соціальної сфери району

3) підстави реалізації бюджетної програми.
 юджетний кодекс України;

 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";
 Закон України "про службу в органах місцевого самоврядування";

 Наказ Міністерства України від 01.10.2010 №1147 "Про затвердження Топового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Державного управління";
 Наказ Міністерства фінансів  від 17.07.2015р. №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів " (із змінами, внесеними наказом Міністерства Фінансів України від 17.07.2018р. №617);

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

Найменування

0 343,166 300,000 0УСЬОГО 343,166 0

0

350,000300,000 350,000 0 0

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

у тому 
числі 

бюджет 
разом (7+8) разом (3+4) 

УСЬОГО 369,600 0 0 369,600 388,080 0



(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

1 2

УСЬОГО

Код Класифікації 
кредитування 

бюджету

1

Найменування

2

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

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний фонд

2

Поточні трансферти органам державного управління інших 
рівнів

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

разом (3+4) загальний фонд спеціальний 
фонд

2620

Найменування

спеціальний 
фондзагальний фонд

4

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

№ з/п

1
1

разом (7+8) 
Напрями використання бюджетних коштів

2
підтримка соціальної сфери району

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

5

4
0 369,600 388,080 0

3

спеціальний 
фондзагальний фонд

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

388,080

8. Результативні показники бюджетної програми:

369,600 01 підтримка соціальної сфери району

загальний фонд

(грн)

(грн)

6 7 8

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

1097 8

разом (7+8) 

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

300,000

Код Класифікації 
кредитування 

бюджету

343,166 300,000 0

загальний фонд

5 6 7

343,166 0 0

2020 рік (прогноз)

2620

343,166

3

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

11 12

спеціальний 
фонд

0 0 300,000 350,000 0 0 350,000

1

146

2
0

388,080

13 1410

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

0

(грн)

0 300,000

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (11+12) 

разом (7+8) 

0

2019 рік (проект)

9
0 343,166 300,000 0

разом (3+4) загальний фонд

2021 рік (прогноз)

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) 

1 7 84 5 9 12 1310 11

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (7+8) 

8 9 10
0

0 0 350,000

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

350,0000

(грн)

Поточні трансферти органам державного управління інших 
рівнів

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (11+12) загальний фонд

12 133 4 5 6 1411

2 6

УСЬОГО

Найменування

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету

2021 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (7+8) 

9 10

0

1 3 4 5

2020 рік (прогноз)

7 8

369,600 0 0 369,600 388,080 0 0

спеціальний 
фонд

103 4 5 6 7 8 9

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)

0

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний фонд спеціальний 
фонд

0

3

УСЬОГО 343,166 0 0 343,166

369,600 388,080 0

0 350,0000 300,000 350,000 0300,000

343,166 300,000 0

0 388,080УСЬОГО 369,600 0 0

0

350,000 0 0 350,000УСЬОГО 343,166 0 0

0 388,080УСЬОГО 369,600 0 0 369,600 388,080



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

52 4

Найменування

2019 рік (проект)

0

10

(грн)

1

загальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8

Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд разом (5+6) спеціальний 

фонд разом (8+9) 

1 32

Показники
разом (5+6) 

7

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

321 8 9

Найменування місцевої/ регіональної 
програми№ з/п

Коли та яким 
документом 
затверджена

4 5 6 7

загальний фонд

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

УСЬОГО

2021 рік (прогноз)

0

2020 рік (прогноз)

11108721 53 4

Коли та яким 
документом 
затверджена

Найменування місцевої/ регіональної 
програми№ з/п спеціальний 

фондзагальний фонд загальний фондспеціальний 
фондзагальний фондспеціальний 

фонд

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

3

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

161514131211109

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
фонд

спеціальний фондзагальний фондспеціальний фондзагальний фонд

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

фактич 
но 

зайняті

затвердж
ено

2021 рік 2020 рік2019 рік2018 рік (план)2017 рік (звіт)

11109876

X

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

фондзагальний фонд

3
УСЬОГО

№ з/п

спеціальний 
фондзагальний фондспеціальний 

фондзагальний фонд

Категорії працівників

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

загальний фонд

0

загальний фонд

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)

8762 54

спеціальний 
фонд разом (4+5) 

13

разом (4+5) 

6

разом (7+8) 

9

разом (10+11) 

12

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

1 УСЬОГО штатних одиниць
1

спеціальний 
фонд загальний фонд спеціальний 

фонд

№ з/п

0

разом (8+9) 

10

9

6 8 9

разом (11+12) 
Джерело інформаціїОдиниця 

виміру

11 12

загальний фонд спеціальний 
фонд

2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

спеціальний 
фонд

2017 рік (звіт)
№ з/п

загальний фонд спеціальний 
фондзагальний фонд

4 5

9. Структура видатків на оплату праці:

2021 рік (прогноз)

(грн)

УСЬОГО 0

2021 рік (прогноз)

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

2019 рік (проект)

спеціальний 
фонд разом (7+8) 

(грн)

X

X X

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

X X X

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

X X XX X



 (підпис)

Загальна 
вартість 
об’єкта

3 6

спеціальний 
фонд

(бюджет 
розвитку)

 (ініціали та прізвище)

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

Сільський голова Чудновець І О

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

1

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

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

Касові видатки/ 
надання 
кредитів

Затверджено з 
урахуванням змінНайменування

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

765432

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

Вжиті заходи щодо 
погашення 

заборгованості

Причини виникнення 
заборгованості

Очікувана 
дебіторська 

заборгованость  на 
01.01.2019

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2018

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2017

321 987654

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов’язань (8-

10)

планується погасити 
кредиторської заборгованості за 

рахунок коштів

спеціального 
фонду

загального 
фонду

спеціального 
фонду

загального 
фонду

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань

(3 – 5)

планується погасити 
кредиторської заборгованості за 

рахунок коштів

можлива 
кредиторська
заборгованіст
ь на початок 
планового  

бюджетного 
періоду (4 – 5 

– 6)

граничний 
обсяг

кредиторська 
заборгованіст
ь на початок 
поточного  

бюджетного 
періоду  

затверджені 
призначення

(грн)
2019 рік2018 рік

Найменування

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

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

УСЬОГО
1 32 54

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

Строк реалізації об’єкта 
(рік початку і 
завершення)

2 11

рівень 
будівельної  
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

УСЬОГО
12 13541

00

9

0

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

спеціального 
фонду

загального 
фонду

Найменування

рівень 
будівельної  
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

Найменування об’єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

спеціальний 
фонд

(бюджет 
розвитку)

рівень 
будівельної  
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний 
фонд

(бюджет 
розвитку)

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, %

Бюджетні 
зобов’язання (4+6)

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок 

коштів
Зміна 

кредиторської 
заборгованості (6-

5)

Кредиторська 
заборгованість на 
кінець минулого 

бюджетного 
періоду

10987

10

Касові видатки/ 
надання 
кредитів

Затверджено з 
урахуванням змін

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 році:

9876

8

0

УСЬОГО

0

(грн)

Кредиторська 
заборгованість на 
початок минулого 

бюджетного 
періоду 

121110
УСЬОГО



Головний бухгалтер Лала Л Ф
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