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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 
НА 2021-2023_ РОКИ індивідуальний 

(Форма 2021-2)

1 . Вінницька обласна Рада 01 00022438

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

(код за ЄДРПОУ)

2. Виконавчий апарат Вінницької обласної Ради 011 00022438

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

коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0110150 0150 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
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

2100000000

(код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради;
2) завдання бюджетної програми: Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень;
3) підстави реалізації бюджетної програми. Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон 
України «Про статус депутатів місцевих рад, наказ Міністерства фінансів України 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для 
формування місцевих бюджетів», від 01 жовтня 2010 року № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління», наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів».



5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

________  ______________________________________________ ___________(гри)
К
0
д

Найменування 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд

у тому 
числі 

бюджет  
розвитк 

У

разом
( 3 + 4 )

загальни 
й фонд

спеціаль 
ний фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитк

У

Разом 
(7 + 8)

загальни 
й фонд

спеціальни 
й фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитк

У

разом (11 
+ 12)

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

17524551 X X 17524551 19674426 X X 19674426 35729475 X X 35729475

Власні надходження 
бюджетних установ 
(розписати за видами 
надходжень)

X X X 0

Інші надходження спеціального 
фонду
(розписати за видами

X 361693 361693 361693 X 130000 130000 130000 X 916000 916000 916000

надходжень)
Кошти, що передаються із 
загального фонду бюджету до 
бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

361693 361693 361693 X 130000 130000 130000 916000 916000 916000

Повернення кредитів до 
бюджету

X X X 0

УСЬОГО 17524551 361693 361693 17886244 19674426 130000 130000 19804426 35729475 916000 916000 36645475

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

_________ (грн)
Код Найменування 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом (3 + 4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом (7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Надходження із загального фонду 
бюджету 36767986 36767986 38606385 38606385

Власні надходження бюджетних установ 
(розписати за видами надходжень)

X X

Інші надходження 
спеціального фонду 
(розписати за видами надходжень)

X

Повернення кредитів до бюджету X X
УСЬОГО 36767986 36767986 38606385 38606385



6. Витрати за кодами Економічної класифікації вида .̂ з  / Класифікації кредитування бюдже(
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

______ (гри)
Код

Економічної
класифікації

видатків
бюджету

Найменування 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)
загальний

фонд
Спеціаль
ний фонд

утому
числі

бюджет
розвитку

разом 
(3 + 4)

загальний
фонд

Спеціаль
ний фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Разом 
(7 + 8)

загальни 
й фонд

Спеціаль
ний фонд

утому
числі

бюджет
розвитку

разом (11 
+ 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0
2111 Заробітна плата 13062792 13062792 15060752 15060752 26339254 26339254
2120 Нарахування на оплату 

праці
2770191 2770191 3178087 3178087 5731024 5731024

2210 Предмети,матеріали, 
обладнання та інвентар

599857 599857 450821 450821 1585475 1585475

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)

613845 613845 569324 569324 1098874 1098874

2250 Видатки на відрядження 19985 19985 23800 23800 108000 108000
2271 Оплата

теплопостачання
259930 259930 224100 224100 494713 494713

2272 Оплата водопостачання 
та водовідведення

9000 9000 10842 10842 22971 22971

2273 Оплата електроенергії 188951 188951 156700 156700 349164 349164
3110 Придбання обладнання і 

предметів 
довгострокового 
користування

361693 361693 361693 0 130000 130000 130000 0 916000 916000 916000

УСЬОГО 17524551 361693 361693 17886244 19674426 130000 130000 19804426 35729475 916000 916000 36645475

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках:
_____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________ (грн)

Код
Класифікації
кредитування

бюджету

Найменування 20 рік (звіт) 20___ рік (затверджено) 20 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
( 3 + 4 )

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом 
(11 +

12)

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

УСЬОГО



3) видатки за кодами Економічної класифікації видач, а бюджету у 2022-2023 роках г
(гри)

Код
Економічної
класифікації

видатків
бюджету

Найменування 2022 рік (прогноз) 2023 рік і прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом
( 3 + 4 )

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом (7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2111 Заробітна плата 27656211 27656211 29039021 29039021
2120 Нарахування на оплату 

праці 6084366 6084366 6388585 6388585

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

850000 850000 892500 892500

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)

1153818 1153818 1211509 1211509

2250 Видатки на відрядження 113400 113400 119070 119070
2271 Оплата теплопостачання 572054 572054 600656 600656
2272 Оплата водопостачання

24120 24120 25326 25326
та водовідведення

2273 Оплата електроенергії 314017 314017 329718 329718
3110 Придбання обладнання і 

предметів 
довгострокового 
користування

0 0 0 0 0 0 0 0

УСЬОГО 36767986 36767986 38606385 38606385

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20___-20___роках:
(гри)

Код
Класифікації
кредитування

бюджету

Найменування 20 рік (прогноз) 20___ рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом (3 + 4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом (7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО



Г  І г
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

__________________________ (грн)
№
з/п

Напрями
використання

бюджетних
коштів

2019 рік звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
( 3 + 4 )

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет  
розвитку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом 
(11 + 1 2 )

1 2 0 4 5 6 7 8 9 0 11 12 13 14
1 Забезпечення 

належного 
функцінування 
обласної Ради та 
ї ї  виконавчого 
апарату

17524551 17524551 19674426 19674426 35729475 35729475

2 Придбання 
предметів та 
обладнання
довгострокового
користування

0 361693 361693 361693 130000 130000 130000 916000 916000 916000

У С ЬО ГО 17524551 361693 361693 17886244 19674426 130000 130000 19804426 35729475 916000 916000 36645475

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:
(грн)

№
з/п

Напрями використання 
бюджетних коштів

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом (3 + 4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом (7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Забезпечення
належного
функцінування обласної 
Ради та її виконавчого 
апарату

36767986 36767986 38606385 38606385

Придбання предметів та 
обладнання 
довгострокового 
користування

УСЬОГО 36767986 36767986 38606385 38606385



Г с
8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

_______________________ ( гр н )
№
з/п

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом 
(5 + 6)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(8 + 9)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат
Кількість штатних 
одиниць

Од. Штатний
розпис

52 52 56 56 95 95

продукту
Кількість отриманих 
листів, інформаційних 
запитів, звернень, заяв, 
скарг

Од. Електронна
реєстрація

4541 4541 6330 6330 4800 4800

Кількість надісланих 
листів звернень та

Од. Електронна
реєстрація

3087 3087 4390 4390 2198 2198

довідок
Кількість прийнятих 
та виданих
нормативно-правових
актів

Од. Електронна
реєстрація

1436 1436 1714 1714 1000 1000

Кількість придбаної 
техніки

Од. Звіт 0 32 32 0 14 14 70 70

ефективності
Кількість виконаних 

листів, інформаційних 
запитів, звернень, заяв, 
скарг на одного 

працівника

Од. Електронна
реєстрація

87 87 113 113 51 51

Кількість надісланих 
листів, звернень 
довідок на одного 
працівника

Од. Електронна
реєстрація

59 59 78,4 78,4 23 23

Кількість прийнятих 
та виданих
нормативно-правових 
актів на одного 
працівника

Од. Електронна 27,6 27,6 30,6 30,6 10 10



Витрати на утримання 
однієї штатної одиниці

Грн. Звіт 3370. 337011 351329 351329 376100 376100

Середні витрати на 
придбання однієї 
одиниці техніки

Грн. Кошторис,
договір,
накладна

11303 11303 0 9286 9286 13086 13086

якості
Частка задоволених 
листів, інформаційних 
запитів, звернень, 
заяв,скарг у загальній 
їх кількості

% Електронна 
реєстрація у 

програмі 
Лотус- 
Нотус, 
журнал 

реєстрації

100 100 100 100 100 100

Частка прийнятих та 
виданих нормативно- 
правових актів у  
загальній кількості

% Електронна 
реєстрація у 

програмі 
Лотус-

94 94 100 100 100 100

розроблених Нотус,
журнал

реєстрації

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:
(грн)

№
з/п

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом 
(5 + 6)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(8 + 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
затрат
Кількість штатних 
одиниць

Од. Штатний
розпис

95 95 95 95

продукту
Кількість отриманих 
листів, інформаційних 
запитів, звернень, заяв, 
скарг

Од. Електронна
реєстрація

4850 4850 4900 4900

Кількість надісланих 
листів, звернень та 
довідок

Од. Електронна
реєстрація

2220 2220 2200 2200



'
Кількість прийнятих та 
виданих нормативно- 
правових актів

Од. Електронна
реєстрація

( .00 1100 1110 1110

Кількість придбаної 
техніки

Од. Звіт

ефективності
Кількість виконаних 
листів, інформаційних 
запитів, звернень, заяв, 
скарг на одного 
працівника

Од. Електронна
реєстрація

51 51 52 52

Кількість надісланих 
листів, звернень довідок  
на одного працівника

Од. Електронна
реєстрація

23 23 23 23

Кількість прийнятих та 
виданих нормативно - 
правових актів на одного  
працівника

Од. Електронна

12 12 12 12

Витрати на утримання 
однієї штатної одиниці

Грн. Звіт
387031 387031 406383 406383

Середні витрати на 
придбання однієї 
одиниці техніки

Грн. Кошторис,
договір,
накладна

якості
Частка задоволених 
листів, інформаційних 
запитів, звернень, 
заяв,скарг у загальній їх  
кількості

% Електронна 
реєстрація у 

програмі 
Лотус-Нотус, 

журнал 

реєстрації

100 100 100 100

Частка прийнятих та 
виданих нормативно- 
правових актів у 
загальній кількості 
розроблених

% Електронна 
реєстрація у 

програмі 
Лотус-Нотус, 

журнал 
реєстрації

100 100 100 100



г  с
9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)
Найменування 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
Обов'язкові виплати- 
всього

6377035 7964244
13400963

14071011 14774562

в т. ч. матеріальна 
допомог, що носять 
обоє ’язковий характер

1001680 1119723
1881375

1975444 2074216

Стимулюючі доплати та 
надбавки

3061793 4014816
6459956

6782948 7122095

Премії 2622284 1961969 4596960 4826808 5068148
Матеріальна допомога
необов’язкового
характеру

1001680 1119723
1881375

1975444 2074216

УСЬОГО 13062792 15060752 0 26339254 0 27656211 29039021
у тому числі оплата 

праці штатних одиниць 
за загальним фондом, 

що враховані також 
у спеціальному фонді

X X X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
№
з/
п

Категорії
працівників

2019 рік (звіт) 2020 рік (план) 2021 рік 2022 рік 2023 рік
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальни 

й фонд
спеціальн

ий
фонд

загальни 
й фонд

спеціальн
ий

фонд

загальний
фонд

спеціаль
ний

фонд
затв
ер-
дже
но

фактичн 
о зайняті

затвер

джено

фактичн 
о зайняті

затвер

джено

фактичн 
о зайняті

затвер

джено

фактичн 
о зайняті

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

У С Ь О Г О 56 50 0 0 56 56 0 0 95 95 95
з них: штатні одиниці 
за загальним фондом, 
шо враховані також у 
спеціальному фонді

X X X X X X X



с  п
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20 - 20___ роках:

__________________ (гри)
№
з/п

Найменування
місцевої/

регіональної
програми

Коли та 
яким 

документом 
затверджена

20 рік (звіт) 20___ рік (затверджено) 20 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом 
(4 +  5)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(1 0 + 1 1 )

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

УСЬОГО

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 20 - 20___роках:
(грн)

№
з/п

Найменування
місцевої/

Коли та яким 
документом

20 рік (прогноз) 20 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд разом (4 + 5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7 + 8)

регіональної
програми

затверджена

1 2 3 4 5 6 7 8 9

УСЬОГО

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20___-20___роках:
(гри)

Найменування 
об’єкта 

відповідно до 
проектно- 

кошторисної 
документації

Строк 
реалізації 

об’єкта 
(рік початку 

і завершення)

Загальна
вартість
об’єкта

20 рік (звіт) 20 рік (затверджено) 20 рік (проект) 20 рік (прогноз) 20 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, %

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



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок викориї ^яня коштів загального фонду бюджет^ 2019 році, очікувані результати у 2020 році, 
обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки.

На забезпечення виконання наданих законодавством повноважень Вінницькій обласній Раді у 2019 році виділено кошти в розмірі 17524551 гривна 
що дало можливість забезпечити, виконання результативних показників бюджетної програми, в тому числі:
- розглянуто та опрацьовано листів,інформаційних запитів, звернень, заяв та скарг в кількості 4541 документ;
- надіслано листів, звернень , довідок в кількості 3087 документів;
- прийнято та видано нормативно - правових актів: - рішень обласної Ради 7 скликання та розпоряджень голови обласної Ради в кількості 1436 шт.

У 2020 році передбачається використати -19674426 гривень, що дасть можливість забезпечити виконання виконавчим апаратом обласної Раді 
результативних показників бюджетної програми:
- розглянути та опрацювати листів, інформаційних запитів, звернень, заяв та скарг в кількості 6330 документів;
- надіслати листів, звернень та видати довідок в кількості 4390 документів;
- прийняти та видати нормативно - правових актів в кількості 1714 шт.

На виконання повноважень, наданих обласній Раді Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» на 2021 рік, прогнозуються видатки 
в сумі 35729475 гривень.

14. Бюджетні зобов’язання у 2019-2020_ роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

_________________ (грн)
Код 

Економічної 
класифікації 

видатків бюджету/ 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування Затверджено
3

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2111 Заробітна плата 13062792 13062792 13062792
2120 Нарахування на оплату праці 2770306 2770191 2770191
2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар
600658 599857 599857

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)

625244 613845 613845

2250 Видатки на відрядження 20000 19985 19985
2271 Оплата теплопостачання 260000 259930 259930
2272 Оплата водопостачання та 

водовідведення
9000 9000 9000

2273 Оплата електроенергії 189000 188951 188951
УСЬОГО 17537000 17524551 0 0 0 0 0 17524551



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:
____________________________________(гри)

Код
Економічної
класифікації

видатків
бюджету/

код
Класифікації
кредитування

бюджету

Найменування 2020 рік 2021 рік
затверджені
призначення

кредиторська 
заборгованість 

на початок 
поточного 

бюджетного 
періоду

планується погасити 
кредиторську 

заборгованість 
за рахунок коштів

очікуваний
обсяг
взяття

поточних
зобов’язань

( 3 - 5 )

граничний
обсяг

можлива 
кредиторська 

заборгованість 
на початок 
планового 

бюджетного 
періоду 

( 4 - 5 - 6 )

планується погасити 
кредиторську 

заборгованість 
за рахунок коштів

очікуваний
обсяг
взяття

поточних
зобов’язань

( 8 - 1 0 )
загального

фонду
спеціального

фонду
загального

фонду
спеціального

фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2111 Заробітна плата 15060752 15060752 26339254 26339254
2120 Нарахування на 

оплату праці
3178087 3178087 5731024 5731024

2210 Предмети,
матеріали,

450821 450821 1585475 1585475

обладнання та 
інвентар

2240 Оплата послуг 
(крім комунальних)

569324 569324 1098874 1098874

2250 Видатки на 
відрядження

23800 23800 108000 108000

2271 Оплата
теплопостачання

224100 224100 544813 544813

2272 Оплата
водопостачання та 
водовідведення

10842 10842 22971 22971

2273 Оплата
електроенергії

156700 156700 299064 299064

УСЬОГО 19674426 0 0 19674426 35729475 35729475



3) дебіторська заборгованість у 2019-2021 роках: Т С
(гри)

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету/ 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові
видатки/
надання
кредитів

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01.2019_

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01.2020

Очікувана 
дебіторська 

заборгованість 
на 01.01.2021

Причини
виникнення

заборгованості

Вжиті заходи  
щодо погашення 
заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2111 Заробітна плата 13062792 13062792
2120 Нарахування на оплату 

праці
2770306 2770191

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

600658 599857

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)

625244 613845

2250 Видатки на відрядження 20000 19985
2271 Оплата теплопостачання 260000 259930
2272 Оплата водопостачання та 

водовідведення
9000 9000

2273 Оплата електроенергії 189000 188951
УСЬОГО 17537000 17524551 0 0 0

4) аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз 
результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

У 2019 році обласній Раді по спеціальному фонду - виділено коштів в сумі 361693 грн. для придбання Міні АТС, швидкісних сканерів, системних блоків 
Expert PC Basic, моніторів, багатофункціональних пристроїв Canon (принтер, сканер, копіювальний апарат).

У 2020 році по спеціальному фонду використано кошти в розмірі 118950, в тому числі: для придбання комп’ютерної техніки, моніторів, БФП (принтер, сканер 
копіювальний апарат). Техніка придбана для забезпечення роботи працівників, це дасть можливість їм якісно виконувати свої посадові обов’язки.

На 2021 рік планується закупівля капітальних видатків у 
копіювальний апарат). Вищезазначена сума передбачена у з 
покладених на обласну Раду та її виконавчий апарат.

Керівник установи 

Керівник фінансової служби

00 гривень, серед яких комп’ютерна техніка, монітори, меблі, БФП (принтер, сканер 
зміною структури виконавчого апарату, розширенням обсягів пріоритетних завдань,

СОКОЛОВИМ в.п.
(^рідпис)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

ЦОКУР л.п.
(прізвище та ініціали)



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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 
НА 2021—2023 РОКИ індивідуальний 

(Форма 2021-2)

1. ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 01 00022438
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування код за ЄДРПОУ)

місцевого бюджету)

2. Виконавчий апарат вінницької обласної Ради 011 00022438
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0110180 0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління 02100000000
код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджет))

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

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023_ роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Створення належних умов роботи для органів місцевого самоврядування різних рівнів у 

Вінницькій області. Впровадження в області регіональної складової загальнонаціонального курсу на Європейську інтеграцію України. Підтримка 
утримання об’єктів спільної власності територіальних громад області, які орендуються/ експлуатуються окремими органами виконавчої влади.
2) завдання бюджетної програми;

2.1. Забезпечення заходів розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області;
2.2. Забезпечення розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької області;
2.3.3абезпечення ефективного використання майна обласної комунальної власності, збереження та утримання в безаварійному, належному стані.



3) підстави реалізації бюджетної програми. Констиіуція України, Бюджетний кодекс Україна, Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Накази Міністерства фінансів України від 17 липня 2015 року № 648 «Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування 
місцевих бюджетів», від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів», рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року № 515 «Про Програму розвитку місцевого самоврядування у 
Вінницькій області на 2018-2022 роки», рішення 33 сесії обласної Ради 7 скликання від 15 червня 2018 року №634 «Програма підтримки утримання 
об’єктів спільної власності територіальних громад області, які орендуються окремими органами виконавчої влади на 2018-2021 роки», рішення 45 сесії 
обласної Ради 7 скликання від 24 вересня 2020 року № 978 «Про Програму розвитку міжнародного та транскордонного співробітництва Вінницької 
області на 2021 -  2027 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021роках:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (гр н )
Код Найменування 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний
фонд

спеціаль
ний

фонд

утому
числі

бюджет
розвитку

разом 
(3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

утому
числі

бюджет
розвитку

разом (7 
+ 8)

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд

утому
числі

бюджет
розвитку

разом (11 + 
12)

—І— 3 4 о / 0 У іи 1 1 12 13 14
Надходження із загального 
фонду бюджету

2105789 X X 2105789 2119288 X X 2119288 3142811 X X 3142811

Власні надходження 
бюджетних установ 
(розписати за видами 
надходжень)

X X X

Інші надходження 
спеціального фонду 
(розписати за видами 
надходжень)

X X X

Повернення кредитів до  
бюджету

X X X

УСЬОГО 2105789 2105789 2119288 2119288 3142811 3142811 3142811



2) надходження для виконання бюджетної програми у ^022-2023 роках: Г
(гри)

Код Найменування 2022 рік (прогноз) 2023 рік прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом (3 + 4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом (7 + 8)

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

2130000 X 2130000 285000 X 285000

Власні надходження бюджетних 
установ
(розписати за видами надходжень)

X X

Інші надходження спеціального 
фонду (розписати за видами 
надходжень)

X

Повернення кредитів до бюджету X X
УСЬОГО 2130000 2130000 285000 285000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

_________________________________________________________________________________________________________ (гри)
Код

Економічної
класифікації

видатків
бюджету

Найменування 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому 
числі 

бюджет  
розвитку

разом
( 3 + 4 )

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом 
(11 + 

12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 12 13 14
2200 Використання 

товарів і послуг 1012690 1012690 1062388 1062388 1942811 1942811

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та 
інвентар

74717 74717 10000 10000 455000 455000

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних) 937973 937973 1052388 1052388 1487811 1487811

2600 Поточні
трансферти 1093099 1093099 1056900 1056900 1200000 1200000

2610 Субсидії та
поточні
трансферти
підприємствам
(установам,
організаціям)

1093099 1093099 1056900 1056900 1200000 1200000

УС ЬО ГО 2105789 2105789 2119288 2119288 3142811 1342811



2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20 - 20___роках:
(гри)

Код
Класифікації
кредитування

бюджету

Найменування 20 рік (звіт) 20___ рік (затверджено) 20___рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
( 3 + 4 )

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет  
розвитку

разом 
(11 +

12)

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

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків бюджету

Найменування 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
Загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом (3 + 4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом (7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2200 Використання товарів і 

послуг 1330000 1330000 285000 285000

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 530000 530000 85000 85000

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних) 800000 800000 200000 200000

2600 Поточні трансферти 800000 800000 0 0
2610 Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)

0 0 0 0

УСЬОГО 2130000 2130000 285000 285000

(гри)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20___-20___роках:
(гри)

Код
Класифікації
кредитування

бюджету

Найменування 20 рік (прогноз) 20___ рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом (3 + 4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом (7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО



г г
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ (грн)
№
з/п

Напрями використання 
бюджетних коштів

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому  
числі 

бюджет  
розвитку

разом
( 3 + 4 )

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет  
розвитку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом 
(11 + 

12)

1 2 0 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Проведення заходів з 
розвитку місцевого 
самоврядування

1139839 1139839 1128900 1128900 1735000 1735000

Розвиток міжрегіональної 
співпраці 99458 99458 0 0

170000 170000

Підтримка об’єктів 
комунальної власності 866492 866492 990388 990388

1237811 1237811

УСЬО ГО 2105789 2105789 2119288 2119288 3142811 3142811

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:
(грн)

№
з/п

Напрями використання 
бюджетних коштів

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом (3 + 4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом (7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Проведення заходів з 
розвитку місцевого 
самоврядування

1890000 1890000 0 0

Розвиток міжрегіональної 
співпраці 240000 240000 285000 285000

УСЬОГО 2130000 2130000 285000 285000



8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:
________________________  _____  ____________________________________________________(гри)

№
з/п

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом 
(5 + 6)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(8 + 9)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(11 +12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат:
Обсяг видатків, що 
спрямовуються на висвітлення 
діяльності обласної Ради та її 
депутатів в ЗМІ, розміщення 
інформаційних повідомлень та 
оголошень.

грн. Кошторис 195583 195583 256000 256000 330000 330000

Обсяг видатків, що 
спрямовується на участь 
керівництва та депутатів 
обласної Ради у заходах,

грн. Кошторис 45657 45657 10000 10000 590000 590000

проведення семінарів, 
конференцій, круглих столів, 
Координаційної ради з питань 
місцевого самоврядування.
Обсяг видатків на придбання 
друкованої продукції (Закони 
України, Рішення сесій обласної 
Ради, інформаційні та методичні 
посібники)

грн. Кошторис 5500 5500 6000 6000 15000 15000

Обсяг видатків для проведення 
візитів, зустрічей іноземних 
делегацій з метою налагодження 
співпраці з регіонами країн світу

грн. Кошторис 99458 99458 0 0 170000 170000

Обсяг видатків, що 
спрямовуються на 
відшкодування витрат з 
утримання приміщень в чистоті 
та їх охорону

грн. Кошторис 666492 666492 790388 790388 837811 837811

Обсяг видатків, що 
спрямовуються на фінансову 
підтримку

грн. Кошторис 1093099 1093099 1056900 1056900 1200000 1200000

продукту
Кількість укладених договорів на 
висвітлення діяльності обласної

од. Журнал
реєстрації

12 12 12 12 5 5



Ради та її депутатів та 
розміщення інформаційних 
повідомлень та оголошень

--------------------- І ------------------і

Кількість заходів у яких 
прийняли участь керівництво та 
депутати обласної Ради, 
проведених семінарів, 
конференцій, круглих столів. 
Координаційної ради з питань 
місцевого самоврядування

од. Журнал 
реєстрації 

розпоряджень 
та проведення 

заходів

2 2 1 1 4 4

Кількість друкованої продукції 
(Закони України, Рішення сесій 
обласної Ради, інформаційні та 
методичні посібники)

од. Звіт 200 200 200 200 500 500

Кількість візитів та зустрічей 
іноземних делегацій з метою 
налагодження співпраці з 
регіонами країн світу

од. План заходів 5 5 0 0 4 4

Кількість укладених договорів на од. Журнал 2 2 2 2 2 2
відшкодування витрат з 
утримання приміщень в чистоті 
та їх охорону

реєстрації

Кількість організацій, яким 
надається фінансова підтримка

од. Звіт 3 3 3 3 2 2

ефективності
Середній обсяг витрат на 
виконання одного договору з 
висвітлення діяльності обласної 
Ради та її депутатів та 
розміщення інформаційних 
повідомлень та оголошень

грн. Звіт 16299 16299 21333 21333 66000 66000

Середній обсяг видатків на 
проведення одного заходу у яких 
прийняли участь керівництво та 
депутати обласної Ради, 
проведених семінарів, 
конференцій, круглих столів, 
Координаційної ради з питань 
місцевого самоврядування

грн. Звіт 22829 22829 10000 10000 147500 147500

Середній обсяг витрат на грн. Звіт 28 28 30 30 30 30



(  -------------- ,----------------------------------- -̂---------------(одиницю друкованої продукції 
(Закони України, Рішення сесій 
обласної Ради, інформаційні та 
методичні посібники)
Середній обсяг витрат на 
здійснення одного візиту, 
зустрічей іноземних делегацій

грн. Звіт 19892 19892 0 0 42500 42500

Середній обсяг витрат на 
виконання одного договору з 
відшкодування витрат з 
утримання приміщень в чистоті 
та їх охорону

грн. Звіт 333246 333246 395194 395194 418906 418906

Середній обсяг фінансової 
підтримки одній організації

грн. Звіт 364366 364366 352300 352300 600000 600000

якості
Частка виконаних договорів, що 
спрямовувались на висвітлення 
діяльності обласної Ради та її 
депутатів та розміщення

% Кошторис,
звіт

100 100 100 100 100 100

інформаційних повідомлень та 
оголошень
Відсоток проведення 
запланованих заходів за участю 
керівництва та депутатів 
обласної Ради, семінарів, 
конференцій, круглих столів, 
Координаційної ради з питань 
місцевого самоврядування

% Кошторис,
звіт

100 100 100 100 100 100

Частка придбаної друкованої 
продукції (Закони України, 
Рішення сесій обласної Ради, 
інформаційні та методичні 
посібники)

% Кошторис,
звіт

20 20 100 100 100 100

Відсоток здійснених візитів та 
зустрічей іноземних делегацій 
до запланованих

% Кошторис,
звіт

100 100 0 0 100 100

Частка виконаних договорів, що 
спрямовувались на утримання 
приміщень в чистоті та їх охорону

% Кошторис,
звіт

100 100 100 100 100 100

Рівень надання фінансової 
підтримки до запланованого 
обсягу.

% Кошторис,
звіт

100 100 100 100 100 100



2) результативні показники бюджетної програми у 2 ^ 2 -2 0 2 3  роках:
___ _________________________________________________________________________________________________________________________________ (гри)
№
з/п

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом 
(5 + 6)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(8 + 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
затрат:
Обсяг видатків, що спрямовуються на 
висвітлення діяльності обласної Ради та її 
депутатів в ЗМІ, розміщення інформаційних 
повідомлень та оголошень.

грн. Кошторис

330000 330000 0 0

Обсяг видатків, що спрямовується на участь 
керівництва та депутатів обласної Ради у 
заходах, проведення семінарів, конференцій, 
круглих столів, Координаційної ради з питань 
місцевого самоврядування.

грн. Кошторис

745000 745000 0 0

Обсяг видатків на придбання друкованої 
продукції (Закони України, Рішення сесій

грн. Кошторис

15000 15000 0 0

посібники)
Обсяг видатків для проведення візитів, зустрічей 
іноземних делегацій з метою налагодження 
співпраці з регіонами країн світу

грн. Кошторис
240000 240000 285000 285000

Обсяг видатків, що спрямовуються на фінансову 
підтримку

грн. Кошторис
800000 800000 0 0

продукту
Кількість укладених договорів на висвітлення 
діяльності обласної Ради та її депутатів та 
розміщення інформаційних повідомлень та 
оголошень

од. Журнал
реєстрації

5 5 0 0

Кількість заходів у яких прийняли участь 
керівництво та депутати обласної Ради, 
проведених семінарів, конференцій, круглих 
столів. Координаційної ради з питань місцевого 
самоврядування

од. Журнал 
реєстрації 

розпоряджень та 
проведення 

заходів

6 6 0 0

Кількість друкованої продукції (Закони України, 
Рішення сесій обласної Ради, інформаційні та 
методичні посібники)

од. Звіт
500 500 0 0

Кількість візитів та зустрічей іноземних 
делегацій з метою налагодження співпраці з 
регіонами країн світу

од. План заходів
6 6 6 6

Кількість організацій, яким надається фінансова од. Звіт 1 1



/  --------------------------------------------- ---------------------------/підтримка

ефективності
Середній обсяг витрат на виконання одного 
договору з висвітлення діяльності обласної Ради 
та її депутатів та розміщення інформаційних 
повідомлень та оголошень

грн. Звіт

66000 66000 0 0

Середній обсяг видатків на проведення одного 
заходу у яких прийняли участь керівництво та 
депутати обласної Ради, проведених семінарів, 
конференцій, круглих столів, Координаційної 
ради з питань місцевого самоврядування

грн. Звіт

124167 124167 0 0

Середній обсяг витрат на одиницю друкованої 
продукції (Закони України, Рішення сесій 
обласної Ради, інформаційні та методичні 
посібники)

грн. Звіт

ЗО 30 0 0

Середній обсяг витрат на здійснення одного 
візиту, зустрічей іноземних делегацій

грн. Звіт
40000 40000 47500 47500

Середній обсяг фінансової підтримки одній грн. Звіт
організації 800000 800000

якості
Частка виконаних договорів, що спрямовувались 
на висвітлення діяльності обласної Ради та її 
депутатів та розміщення інформаційних 
повідомлень та оголошень

% Кошторис, звіт

100 100 0 0

Відсоток проведення запланованих заходів за 
участю керівництва та депутатів обласної Ради, 
семінарів, конференцій, круглих столів, 
Координаційної ради з питань місцевого 
самоврядування

% Кошторис, звіт

100 100 0 0

Частка придбаної друкованої продукції (Закони 
України, Рішення сесій обласної Ради, 
інформаційні та методичні посібники)

% Кошторис, звіт
100 100 0 0

Відсоток здійснених візитів та зустрічей 
іноземних делегацій до запланованих

% Кошторис, звіт
100 100 100 00

Рівень надання фінансової підтримки до 
запланованого обсягу.

% Кошторис, звіт
100 100



9. Структура видатків на оплату праці: Г г
(гри)

Найменування 20 рік (звіт) 20 рік (затверджено) 20___ рік (проект) 20 рік (прогноз) 20___рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО
у тому числі оплата 

праці штатних одиниць 
за загальним фондом, 

що враховані також 
у  спеціальному фонді

X X X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
№
з/
п

Категорії
працівників

20 рік (звіт) 20 рік (план) 20___ рік 20 рік 20 рік
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальни 

й фонд
спеціальни

й
загальни 
й фонд

спеціальни
й

загальни 
й фонд

спеціальни
йзатвер фактичн затвер фактичн затвер фактичн затвер фактичн

джено
о зайняті

джено
о зайняті

джено
о зайняті

джено
о зайняті фонд фонд фонд

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

УСЬОГО
з них: штатні 

одиниці 
за загальним 
фондом, що 

враховані 
також у  

спеціальном 
у фонді

X X X X X X X



г г11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються ь межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(грн)
№
з/п

Найменування
місцевої/

регіональної
програми

Коли та 
яким 

документом  
затверджена

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом 
(4 + 5)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(1 0 + 1 1 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Програма 
розвитку 
місцевого 
самоврядування 
у Вінницькій 
області на 2018- 
2022 роки

Рішення 27 
сесії 
обласної 
Ради 7 
скликання 
від 20
грудня 2017  
року № 515

1139839 1139839 1128900 1128900 1735000 1735000

Програма 
розвитку 
міжнародного та

Рішення 45
сесії
обласної

99458 99458 0 0 170000 170000

транскордонного 
співробітництва 
Вінницької 
області на 2021 -  
2027 роки

Ради 7 
скликання 
від 24 
вересня 
2020 року 
№ 978

Програма 
підтримки 
утримання 
об’єктів спільної 
власності 
територіальних 
громад області, 
які орендуються 
окремими 
органами 
виконавчої 
влади на 2018- 
2021 роки

Рішення 33 
сесії 
обласної 
Ради 7 
скликання 
від 15
червня 2018 
року № 634

866492 866492 990388 990388 1237811 1237811

УСЬОГО 2105789 2105789 2119288 2119288 3142811 3172811



2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в пенсах бюджетної програми у 2022-2023ру. ах:

№
з/п

Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Коли та яким документом  
затверджена

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний

фонд
разом (4 + 5) загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом (7 + 

8)
1 2 3 0 5 6 7 8 9

Програма розвитку місцевого 
самоврядування у Вінницькій 
області на 2018-2022 роки

Рішення 27 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 20 
грудня 2017 року № 515

1890000 0 1890000 0 0 0

Програма розвитку 
міжнародного та 
транскордонного 
співробітництва Вінницької 
області на 2021 -  2027 роки

Рішення 45 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 24 
вересня 2020 року № 978 240000 0 240000 285000 0 285000

УСЬОГО 2130000 0 2130000 285000 0 285000

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20 - 20___роках:
(грн)

1 Іаймепувапня
об’єкта 

відповідно до 
проектно- 

кошторисної 
документації

Строк 
реалізації 

об’єкта 
(рік початку 

і завершення)

20 рік (звіт) 20 рік (затверджено) 20 рік (проект) 20___рік (прогноз)
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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, 
обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023_ роки.

У 2019 році обласній Раді році на виконання завдань передбачених програмою із загального фонду обласного бюджету використано коштів в сумі 2105789 
гривень.

Це дало можливість:
- заключити 12 договорів на висвітлення діяльності обласної Ради та її депутатів, а також на розміщення оголошень з метою інформування територіальни 

громад області;
- взяти участь керівництву та депутатам обласної Ради в 2 заходах, зокрема в Координаційній раді з питань місцевого самоврядування, семінарах;
- прийняти участь у міжнародному науково-практичному семінарі “Досвід децентралізації та функціонування системи місцевого самоврядування як складової 

системи публічного управління Чеської Республіки” та провести зустрічі з іноземними делегаціями з метою налагодження співпраці з регіонами світу;
- укласти договори на предмет відшкодування витрат з утримання приміщення адміністративної будівля обласної Ради в чистоті та її охорону;
- відповідно до Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області - надано підтримку трьом установам, а саме: - управлінню комунальної



власності територіальних громад Вінницької області, Art. ^ії регіонального розвитку територіальних . ,мад області та Вінницькі обласній асоціації органів 
місцевого самоврядування.

У 2020 році на виконання пріоритетних завдань цієї програми передбачено кошти в сумі 2119288:
- на розвиток місцевого самоврядування у Вінницькій області в сумі 1128900 гривень;
- на підтримку утримання об’єктів спільної власності територіальних громад області, які орендуються окремими органами виконавчої влади в сумі 990388 грн.
Це дасть можливість:
- висвітлити діяльність обласної Ради та її депутатів в засобах масової інформації та розмістити оголошення з метою інформування територіальних грома 

області;
- взяти участь керівництву та депутатам обласної Ради в 1 заході, зокрема в Координаційній раді з питань місцевого самоврядування, семінарах;
- укласти договори на предмет відшкодування витрат з утримання приміщення адміністративної будівля обласної Ради в чистоті та її охорону;
- відповідно до Програма розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області - надано підтримку трьом установам, а саме: - управлінню комунальної 

власності територіальних громад Вінницької області, Агенції регіонального розвитку територіальних громад області та Вінницькі обласній асоціації органів 
місцевого самоврядування.

Кошти, що передбачаються на виконання вищезазначених завдань у 2021-2023 роках будуть використанні на:
- створення цілісної ефективної системи співробітництва з державами та регіонами світу, міжнародними структурами, яка відкриває нові перспективи для 

послідовного налагодження партнерських відносин та забезпечення належного, цілеспрямованого та стабільного виконання регіональної складової 
загальнонаціонального курсу України на інтеграцію у світове співтовариство, формування позитивного міжнародного іміджу Вінницької області.

14. Бюджетні зобов’язання у 2019-2020_ роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

__________(грн)
Код 

Економічної 
класифікації 

видатків бюджету/ 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2200 Використання товарів і 

послуг 1257490 1012690 1012690

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 132690 74717 74717

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних) 1124800 937973 937973

2600 Поточні трансферти 1093110 1093099 1093099
2610 Субсидії та поточні

трансферти
підприємствам
(установам,
організаціям)

1093110 1093099 1093099

У СЬО ГО 2350600 2105789 0 0 0 0 0 2105789



г г

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:
(гри)

Код
Економічної
класифікації

видатків
бюджету/

код
Класифікації
кредитування

бюджету

Найменування 2020 рік 2021 рік
затверджені
призначення

кредиторська 
заборгованість 

на початок 
поточного 

бюджетного 
періоду

планується погасити 
кредиторську 

заборгованість 
за рахунок коштів

очікуваний
обсяг
взяття

поточних
зобов’язань

( 3 - 5 )

граничний
обсяг

можлива 
кредиторська 

заборгованість 
на початок 
планового 

бюджетного 
періоду 

( 4 - 5 - 6 )

планується погасити 
кредиторську 

заборгованість 
за рахунок коштів

очікуваний
обсяг
взяття

поточних
зобов’язань

( 8 - 1 0 )
загального

фонду
спеціального

фонду
загального

фонду
спеціального

фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2200 Використання 

товарів і послуг 1062388 1062388 1942811 1942811

2210 Предмети, матеріали,
обладнання та 
інвентар

10000 10000 455000 455000

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних) 1052388 1052388 1487811 1487811

2600 Поточні трансферти 1056900 1056900 1200000 1200000
2610 Субсидії та поточні

трансферти
підприємствам
(установам,
організаціям)

1056900 1056900 1200000 1200000

У С ЬО ГО 2119288 0 0 0 2119288 3142811 0 0 0 3142811



г г
3) дебіторська заборгованість у 2019-2021 роках:

_____________________________ (грн)
Код Економічної 

класифікації 
видатків бюджету/ 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові
видатки/
надання
кредитів

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01.2019

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01.2020

Очікувана 
дебіторська 

заборгованість 
на 01.01.2021

Причини
виникнення

заборгованості

Вжиті заходи  
щодо погашення 
заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2200 Використання товарів і 

послуг 1257490 1012690

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 132690 74717

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних) 1124800 937973

2600 Поточні трансферти 1093110 1093099
2610 Субсидії та поточні

1091110 109^099
(установам, організаціям)

У СЬО ГО 2350600 2105789 0 0 0 0 0

4) аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році.
15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, 

досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.
Для забезпечення виконання заходів, передбачених програмами ідо КПКВКМБ 0110180 « Інша діяльність у сфері державного управління» по 

спеціальному фонду кошти не виділялись.

Керівник установи 

Керівник фінансової служби
(підрис)

(підпис)

СОКОЛОВИМ В.П.
(прізвище та ініціали)

ЦОКУР л.п.
(прізвище та ініціали)



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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 
НА 2021 -  2023 РОКИ індивідуальний 

(Форма 2021-2)

1.

2.

Вінницька обласна Рада 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий аппапат Вінницької обласної Ради 
(найменування відповідального виконавця)

3 . 0113242
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

3242
(код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

1090
(код Функціональної класифікації видатків та 

кредитування бюджету)

01
(код Типової відомчої класифікації видатків 

та кредитування місцевого бюджету)

011
(код Типової відомчої класифікації видатків 

та кредитування місцевого бюджету та номер 
в системі головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету)
Ін ш і за х о д и  у сф ер і со ц іа л ь н о го  

за х и с т у  і с о ц іа л ь н о г о  забезп еч ен н я  
(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

00022438
(код за ЄДРПОУ)

00022438 
(код за ЄДРПОУ)

0210000000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Підвищення рівня життя вразливих та соціально незахищених верств населення шляхом їх 
соціальної підтримки.

2) завдання бюджетної програми: Надання грошової допомоги громадянам області, які тривалий час хворіють та у сім’ях яких склалися (з незалежних 
причин) обставини, внаслідок яких вони потребують грошової допомоги.



г  с

3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Накази Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів», від 27 липня 2011 року №945 « Про затвердження примірного переліку результативних показників 
бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів», Міністерства соціальної політики 
України від 14.05.2018 року № 688 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення», рішення 37 сесія обласної Ради 7 скликання від 05 березня 2019 року №750 «Про 
Комплексну цільову програму соціального захисту населення Вінницької області на 2019-2021 роки».

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

___________________________ (гри)
Код Найменування 2019рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет

разом
( 3 + 4 )

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет

разом (7 
+ 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет

разом 
(11 + 1 2 )

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

Надходження із 
загального фонду  
бюджету

9809400 X X 9809400 12000000 X X 12000000 12000000 X X 12000000

Власні надходження  
бюджетних установ 
(розписати за видами 
надходжень)

X X X

Інші надходження  
спеціального фонду  
(розписати за видами 
надходжень)

X X X

Повернення кредитів до 
бюджету

X X X

УСЬОГО 9809400 9809400 12000000 12000000 12000000 12000000



2) надходження для виконання бюджетної програми > ^021-2022 роках:
___________________(гри)

Код Найменування 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом (3 + 4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом (7 + 8)

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

0 X 0 0 X 0

Власні надходження 
бюджетних установ 
(розписати за видами 
надходжень)

X X

Інші надходження 
спеціального фонду 
(розписати за видами 
надходжень)

X

Повернення кредитів до бюджету 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 2019-2021 роках:

______________________________(грн)
Код 

Економічної 
класифікації 

видатків бюджету

Найменування 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд

у тому 
числі 

бюджет  
розвитку

разом
( 3 + 4 )

загальний
фонд

спеціаль 
ний фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (7 
+ 8)

загальний
фонд

спеціаль
ний

фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом (11 
+ 12)

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

2000
Поточні
видатки

9 809 400 9 809 400 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000

2200 Використання 
товарів та послуг

213030 213030 300 000 300 000 300 000 300 000

2240 Оплата послуг 
(крім
комунальних)

213030 213030 300 000 300 000 300 000 300 000

2700 Соціальне
забезпечення

9 596 370 9 596 370 11 700 000 11 700 000 11 700 000 11 700 000

2730 Інші виплати 
населенню

9 596 370 9 596 370 11 700 000 11 700 000 11 700 000 11 700 000

УСЬОГО 9 809 400 9 809 400 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000
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2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019-2021 роках:

(гри)
Код

Класифікації
кредитування

бюджету

Найменування 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
( 3 + 4 )

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом 
(11 + 

12)

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

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:
(гри)

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків бюджету

Найменування 2022 рік прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом (3 + 4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом (7 + 8)

_ _
1 2 3 4 5 6 7 8 У іи

2000 Поточні
видатки 0 0 0 0

2200 Використання 
товарів та послуг 0 0 0 0

2240 Оплата послуг 
(крім
комунальних)

0 0 0 0

2700 Соціальне
забезпечення 0 0 0 0

2730 Інші виплати 
населенню 0 0 0 0

УСЬОГО 0 0 0 0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках:
(гри)

Код
Класифікації
кредитування

бюджету

Найменування 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом (3 + 4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом (7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО
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7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

_____________ (грн)
№
з/п

Напрями
використання

бюджетних
коштів

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет  
розвитку

разом
( 3 + 4 )

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом 
(11 + 1 2 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Підтримка
малозабезпечених
верств населення,
які опинилися у
складних
життєвих
обставинах

9 809 400 9 809 400 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000

УСЬОГО 9 809 400 9 809 400 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:
(грн)

№
з/п

Напрями використання 
бюджетних коштів

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом (3 + 4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом (7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Підтримка
малозабезпечених верств 
населення, які опинилися у 
складних життєвих 
обставинах

0 0 0 0

УСЬОГО 0 0 0 0
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8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

___________(гри)
№
з/п

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом 
(5 + 6)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(8 + 9)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(11 + 1 2 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат
Кількість коштів 
виділених на 
надання адресної 
допомоги 
незахищеним 
верствам населення

грн. Кошторис 9 809 400 9 809 400 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000

продукту
Кількість
отримувачів адресної 
допомоги одиниць

Од. Положення про 
порядок
використання коштів 
обласного бюджету

6240 6240 5595 5595 6200 6200

грошової допомоги 
громадянам, 
затвердженого 
рішенням 18 сесії 
обласної Ради 6 
скликання від 
08.11.2013р. №585 
(зі змінами)

ефективності
Середній розмір 
витрат на одного 
отримувача адресної 
допомоги

грн. Розрахунково 
(співвідношення 
загальної суми 
за кошторисом 
до кількості 
осіб, які 
потребують 
допомоги)

1572 1572 2145 2145 1935 1935

якості
Динаміка
отримувачів адресної 
допомоги в 
порівнянні 3 
попереднім роком

% Електронна
реєстрація

102 102 89,7 89,7 111 111



. 2) результативні показники бюджетної програми у 20^.2-2023 роках:
_______ (гри)

№
з/п

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом 
(5 + 6)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом  
(8 +  9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
затрат
Кількість коштів 
виділених на 
надання адресної 
допомоги 
незахищеним 
верствам населення

грн. Кошторис 0 0 0 0

продукту
Кількість
отримувачів адресної 
допомоги одиниць

Од. Положення про
порядок
використання
коштів
обласного
бюджету для
надання

0 0 0 0

грошової 
допомоги 
громадянам, 
затвердженого 
рішенням 18 
сесії обласної 
Ради 6
скликання від 
08.11.2013р. 
№585 (зі 
змінами)

ефективності
Середній розмір 
витрат на одного 
отримувача адресної 
допомоги

Грн. Розрахунково 
(співвідношення 
загальної суми 
за кошторисом 
до кількості 
осіб, які 
потребують 
допомоги)

0 0 0 0

якості
Динаміка
отримувачів адресної 
допомоги в 
порівнянні 3 
попереднім роком

% Електронна
реєстрація

0 0 0 0



9. Структура видатків на оплату праці: Г
(гри)

Найменування 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО
у тому числі оплата 

праці штатних одиниць 
за загальним фондом, 

що враховані також 
у  спеціальному фонді

X X X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
№ Категорії 2019 рік (звіт) 2020 рік (план) 2021 рік 2022 рік 2023 рік
з/п працівників загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний загальний фонд спеціальний загальний фонд спеціальний

затвер
джено

фактично
зайняті

затвер
джено

фактично
зайняті

затвер
джено

фактично
зайняті

затвер
джено

фактично
зайняті

фонд фонд фонд

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

УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
з них: штатні одиниці 
за загальним фондом, 
шо враховані також у 
спеціальному фонді

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 2019-2021 роках:

_________________________ (гри)
№
з/п

Найменування
місцевої/

регіональної
програми

Коли та 
яким 

документом  
затверджена

2019рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(4 +  5)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(1 0 + 1 1 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Державна/регіональна 
цільова програма 1
«Комплексна цільова 
програма соціального 
захисту населення 
Вінницької області на 
2019-2021 роки»

Рішення 37 
сесії обласної 
Ради 7 
скликання 
від 05
березня 2019 
року №750

9 809 400 9 809 400 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000

УСЬОГО 9 809 400 9 809 400 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000



г г

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках:
(грн)

№
з/п

Найменування
місцевої/

регіональної
програми

Коли та яким 
документом  
затверджена

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд разом (4 + 5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Державна/регіональна 
цільова програма 1

УСЬОГО

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019-2023 роках:
(грн)

Найменування
об’єкта

Строк
реалізації

Загальна
вартість

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
спеціальний рівень спеціальний рівень спеціальний рівень спеціальний рівень спеціальний рівень

відповідно до 
проектно- 

кошторисної 
документації

об’єкта 
(рік початку 

і завершення)

об’єкта фонд
(бюджет

розвитку)

будівельної 
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

фонд
(бюджет
розвитку)

будівельної 
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

фонд
(бюджет

розвитку)

будівельної 
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

фонд
(бюджет
розвитку)

будівельної 
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

фонд
(бюджет
розвитку)

будівельної 
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, 
обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2022 роки.

У 2019 році обласній Раді для надання адресної грошової допомоги незахищеним верствам населення виділено коштів в сумі 9 809 400 грн., що 
дало можливість надати допомоги 6240 малозабезпеченим громадянам; 

Для надання адресної грошової допомоги незахищеним верствам населення у 2020 році обласній Раді виділено 12 000 000 грн., це дасть можливість 
надати допомоги 5595 малозабезпеченому громадянину.



, 14. Бюджетні зобов’язання у 2019-2020 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

________________________________________________________________________________________________________________ ___________ ( г р и )
Код 

Економічної 
класифікації 

видатків 
бю джету/ код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування Затверджено
3

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2000 Поточні видатки 9 809 400 9 796 815,88 9 796 815,88

2200
Використання товарів і 
послуг

213 030 212 435,88 212 435,88

2240
Оплата послуг (крім 
комунальних)

213 030 212435,88 212435,88

2700 Соціальне забезпечення 9 596 370 9 584 380 9 584 380
2730 Інші виплати населенню 9 596 370 9 584 380 9 584 380

УСЬОГО 9 809 400 9 796 815,88 0 0 9 796 815,88

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:
(грн)

Код
Економічної
класифікації

видатків
бю джету/

код
Класифікації
кредитування

бюджету

Найменування 2020 рік 2021 рік
затверджені
призначення

кредиторська 
заборгованість 

на початок 
поточного 

бюджетного  
періоду

планується погасити 
кредиторську 

заборгованість 
за рахунок коштів

очікуваний
обсяг
взяття

поточних
зобов’язань

( 3 - 5 )

граничний
обсяг

можлива 
кредиторська 

заборгованість 
на початок 
планового 

бюджетного 
періоду 

( 4 - 5 - 6 )

планується погасити 
кредиторську 

заборгованість 
за рахунок коштів

очікуваний
обсяг
взяття

поточних
зобов’язань

( 8 - 1 0 )
загального

фонду
спеціального

фонду
загального

фонду
спеціального

фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 Поточні видатки 12 000 000 12 000 000 12 000 000 12 000 000

2200
Використання 
товарів і послуг

300 000 300 000 300 000 300 000

2240
Оплата послуг 
(крім комунальних)

300 000 300 000 300 000 300 000

2700
Соціальне
забезпечення

11 700 000 11 700 000 11 700 000 11 700 000

2730
Інші виплати 
населенню

11 700 000 11 700 000 11 700 000 11 700 000

УСЬОГО 12 000 000 0 0 0 12 000 000 12 000 000 0 0 0 12 000 000



г г
3) дебіторська заборгованість у 2019-2021 роках:

(гри)
Код Економічної 

класифікації 
видатків бю джету/ 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові
видатки/
надання
кредитів

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01.2019

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01.2020

Очікувана 
дебіторська 

заборгованість 
на 01.01.2021

Причини
виникнення

заборгованості

Вжиті заходи  
щодо погашення 
заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2000
Поточні видатки

9 809 400 9 796 815,88

2200
Використання товарів і 
послуг

213 030 212 435,88

2240
Оплата послуг (крім 
комунальних)

213 030 212435,88

2700 Соціальне забезпечення 9 596 370 9 584 380
2730 Інші виплати населенню 9 596 370 9 584 380

УСЬОГО 9 809 400 9 796 815,88 0 0 0 0 0

4) аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2021-2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, 
аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Для надання адресної грошової допомоги незахищеним верствам населення у 2019-2020 роках обласній Раді по спеціальному фонду коштів не 
виділялось.

Керівник установи _____ ^  чЦсМ-'У _____  СОКОЛОВИМ В.П
(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби
(підпис)

ІІОКУР Л.П.
(прізвище та ініціали)



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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 
НА 2021 -  2023 РОКИ індивідуальний 

(Форма 2021-2)

1. Вінницька обласна Рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0 1

(код Типової відомчої класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

00022438

(код за ЄДРПОУ)

2 . Виконавчий апарат Вінницької обласної Ради

(найменування відповідального виконавця)

01 і

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

00022438

(код за ЄДРПОУ)

3. 0117680 7680 0490 Членські внески до асоціацій органів 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

місцевого самоврядування

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

місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-2023 роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: Вивчення, узагальнення та поширення передового вітчизняного та міжнародного досвіду діяльності органів 
місцевого самоврядування
2) завдання бюджетної програми:Участь у роботі Української асоціації районних та обласних рад, Вінницької обласної асоціації органів місцевого самоврядування
3) підстави реалізації бюджетної програми: Конституція України, пункт 19 частини першої статті 91 Бюджетного кодексу України, Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні»; наказів Міністерства фінансів України від 26.08.2016 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно — цільового методу складання 
та виконання місцевих бюджетів», від 17 липня 2013 року № 648 « Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів», від 20 
вересня 2017 року №793 « Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», від 27липня 2011 року № 945 «Про 
затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих 
бюджетів»; рішення 27 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2017 року №515 « Про програму розвитку місцевого самоврядування у Вінницькій області на 
2018- 2022 роки»



5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2023 роках:

(гри)
К о

д

Н айм енування 2 0 1 9  рік (зв іт) 2 0 2 0  рік (затвер дж ен о) 2021 рік (п роект)
загальний

фонд
спеціальни 

й фонд
утому
числі

бюджет
розвитку

разом
(3 + 4 )

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

утому
числі

бюджет
розвитку

разом (7 
+ 8)

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

утому
числі

бюджет
розвитку

разом 
(11 +12)

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

1100000 X X 1100000 1150000 X X 115000
0

1150000 X X 115000
0

Власні надходження бюджетних  
установ
(розписати за видами 
надходжень)

X X X

Інші надходження спеціального 
фонду
(розписати за видами 
надходжень)

X X X

Повернення кредитів до  
бюджету

X X X

УСЬОГО 1100000 0 0 1100000 1150000 0 0 115000
0

1150000 0 0 115000
0

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:
(гри)______ __________________________________________________

Код Найменування 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом (3 + 4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом (7 + 8)

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

1150000 X 1150000 X

Власні надходження бюджетних  
установ
(розписати за видами надходжень)

X X

Інші надходження  
спеціального фонду  
(розписати за видами надходжень)

X

Повернення кредитів до бюджету X X
УСЬОГО 1150000 0 0 1150000
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6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

(грн)
Код

Економічної
класифікації

видатків
бюджету

Найменування 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому 
числі 

бюджет  
розвитку

разом
( 3 + 4 )

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом 
(11 + 

12)

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

2000 Поточні
видатки

1100000 1100000 1150000 1150000 1150000 1150000

2800 Інші поточні 
видатки

1100000 1100000 1150000 1150000 1150000 1150000

УСЬОГО 1100000 0 0 1100000 1150000 0 0 1150000 1150000 0 0 1150000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20 - 20___роках:
(грн)

Код Найменування 20 рік (звіт) 20 рік (затверджено) 20 рік (проект)
Класифікації
кредитування

бюджету

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
( 3 + 4 )

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому
числі

бюджет
розвитку

разом
(11 + 

12)

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

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:
(грн)

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків бюджету

Найменування 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом (3 + 4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом (7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2000 Поточні видатки 1150000 1150000
2800 Інші поточні 

видатки
1150000 1150000

УСЬОГО 1150000 0 0 1150000



4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитуванню „юджету у 20 - 20___роках:
(грн)

Код
Класифікації
кредитування

бюджету

Найменування 20 рік (прогноз) 20 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом (3 + 4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом (7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

______________ (грн)
№
з/п

Напрями використання 
бюджетних коштів

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом 
(3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому ЧИСЛІ 
бюджет 

розвитку

разом 
(11 + 12)

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

Участь у роботі 
Української асоціації 
районних та обласних 
рад, Вінницької 
обласної асоціації 
органів місцевого 
самоврядування

1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0

УСЬОГО 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:
(грн)

№
з/п

Напрями використання 
бюджетних коштів

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний фонд у тому числі 

бюджет розвитку
разом (3 + 4) загальний

фонд
спеціальний фонд у тому числі 

бюджет розвитку
разом (7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Участь у роботі 

Української асоціації 
районних та обласних рад, 
Вінницької
обласної асоціації органів 

місцевого самоврядування

1 1 5 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0

УСЬОГО 1 1 5 0 0 0 0 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0



8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

(гри)
№
з/п

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом 
(5 + 6)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(8 + 9)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(11 + 1 2 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
затрат
Обсяг видатків, що 
спрямовуються на 
сплату членських 
внесків

грн Кошторис 1100000 1100000 1150000 1150000 1150000 1150000

продукту
Кількість організацій в 
яких набуто членство

Од. Договір 2 2 2 2 2 2

ефективності
Середній обсяг витрат 
на сплату одного  
членського внеску

грн Звіт 550000 5500000 575000 575000 575000 575000

якості
у/» 100 100 100 100 100 100

членських внесків
кошторис,
звіт

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:
(гри)

№
з/п

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом 
(5 + 6)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(8 + 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
затрат
Обсяг видатків, що 
спрямовуються на 
сплату членських 
внесків

грн Кошторис 1150000 1150000

Продукту
Кількість організацій в 
яких набуто членство

Од Договір 2 2

ефективності
Середній обсяг витрат 
на сплату одного 
членського внеску

грн Звіт 575000 575000

якості
Рівень сплати 
членських внесків

% Кошторис,звіт 100 100



9. Структура видатків на оплату праці:
(гри)

Найменування 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
у тому числі оплата праці 

штатних одиниць за 
загальним фондом, що 

враховані також 
у спеціальному фонді

X X X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
№
з/п

Категорії
працівників

2019 рік (звіт) 2020 рік (план) 2021 рік 2022 рік 2023 рік
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фонд
загальний

фонд
спеціальний

фондзатвер
джено

фактично
зайняті

затвер
джено

фактично
зайняті

затвер
джено

фактично
зайняті

затвер
джено

фактично
зайняті

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

УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
з них: штатні одиниці 
за загальним фондом, 
що враховані також у 
спеціальному фонді

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 2019-2021 роках:

______________________________________________ (гри)
№
з/п

Найменування
місцевої/

регіональної
програми

Коли та яким документом 
затверджена

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом 
(4 + 5)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
(10+11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Програма 
розвитку 
місцевого 
самоврядування 
у Вінницькій 
області на 2018- 
2022 роки

Рішення 27 сесії обласної 
Ради 7 скликання від 20 
грудня 2017 року №515 « 
Про програму розвитку 
місцевого 
самоврядування у 
Вінницькій області на 
2018- 2022 роки»

1100000 1100000 1150000 1150000 1150000 1150000

УСЬОГО 1100000 0 1100000 1150000 0 1150000 1150000 0 1150000



г г
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(гри)
№
з/п

Найменування
місцевої/

регіональної
програми

Коли та яким 
документом  
затверджена

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд разом (4 + 5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Програма розвитку 
місцевого 
самоврядування у 
Вінницькій області 
на 2018-2022 роки

Рішення 27 сесії 
обласної Ради 7 
скликання від 20  
грудня 2017 року 
№ 515 « Про 
програму розвитку 
місцевого 
самоврядування у 
Вінницькій області 
на 2 0 18-2022  
роки»

1150000 1150000

УСЬОГО 1150000 0 1150000 0 0 0

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20__ -20___роках:
(гри)

Найменуванн 
я о б ’єкта 

відповідно до  
проектно- 

кошторисної 
документації

Строк
реалізації

о б ’єкта
(рік

початку
і

завершення

)

Загальн
а

вартість
о б ’єкта

20 рік (звіт) 20___ рік (затверджено) 20 рік (проект) 20 рік (прогноз) 20 рік (прогноз)
спеціальни 

й фонд 
(бюджет  

розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
о б ’єкта на 

кінець 
бюджетног 
о періоду, 

%

спеціальни 
й фонд 

(бюджет  
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
о б ’єкта на 

кінець 
бюджетног 
о періоду, 

%

спеціальни 
й фонд 

(бюджет  
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетног 
о періоду, 

%

спеціальни 
й фонд 

(бюджет  
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетног 
о періоду, 

%

спеціальни 
й фонд 

(бюджет 
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об’єкта на 

кінець 
бюджетног 
о періоду, 

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



13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використань, .оштів загального фонду бюджету у 2019 \ очікувані результати у 2020 році, обґрунтування 
необхідності передбачення витрат на 2021-2022 роки.
На сплату членських внесків у 2019 році виділено коштів в розмірі 1100000 гривень.
На сплату членських внесків у 2020 році виділено коштів в розмірі 1150000 гривень.

Це дасть можливість Вінницькій обласній асоціації органів місцевого самоврядування у 2020 році об'єднати зусилля органів місцевого самоврядування щодо інтересів відповідних 
територіальних громад, розв'язати низку спільних для територіальних громад проблем для підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування області в умовах 
проведення децентралізації.

На сплату членських внесків у 2021 році планується використати 1150000 гривень.

На сплату членських внесків у 2022 році планується використати 1150000 гривень.

Виконання завдань, поставлених цією програмою дасть можливість об'єднати зусилля органів місцевого самоврядування щодо інтересів відповідних територіальних громад, 
розв'язати низку спільних для територіальних громад проблем для підвищення ефективності роботи органів місцевого самоврядування області в умовах проведення децентралізації.

14. Бюджетні зобов’язання у 2019-2021 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

__________________________________________________________ (грн)
Код 

Економічної 
класифікації видатків

Найменування Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові
видатки/
надання

Кредиторська 
заборгованість на 
початок минулого

Кредиторська 
заборгованість на 
кінець минулого

Зміна кредиторської 
заборгованості (6 -

5)

Погашено креди 
рах

торську заборгованість за 
унок коштів

Бюджетні 
зобов’язання (4 + 

6)
бюджету/ код 
Класифікації 

кредитування бюджету

кредитів бюджетного
періоду

бюджетного
періоду

загального
фонду

спеціального
фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2000 Поточні видатки 1100000 1100000 0 0 1100000
2800 Інші поточні видатки 1100000 1100000 0 0 1100000

УСЬОГО 1100000 1100000 0 0 0 0 0 1100000

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:
(грн)

Код
Економічної
класифікації

видатків
бюджету/

код
Класифікації
кредитування

бюджету

Найменування 2020 рік 2021 рік
затверджені
призначення

кредиторська 
заборгованість 

на початок 
поточного 

бюджетного 
періоду

планується погасити 
кредиторську 

заборгованість 
за рахунок коштів

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов’язань 

( 3 - 5 )

граничний
обсяг

можлива 
кредиторська 

заборгованість 
на початок 
планового 

бюджетного 
періоду 

( 4 - 5 - 6 )

планується погасити 
кредиторську 

заборгованість 
за рахунок коштів

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов’язань 

(8 -1 0 )загального
фонду

спеціального
фонду

загального
фонду

спеціального
фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 Поточні видатки 1150000 1150000 1150000 1150000
2800 Інші поточні 

видатки
1150000 1150000 1150000 1150000

УСЬОГО 1150000 0 0 0 1150000 1150000 0 0 0 1150000



Г' Г)
3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:

(грн)
Код Економічної 

класифікації 
видатків бю дж ету/ 
код Класифікації 

кредитування 
бю джету

Найменування Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові
видатки/
надання
кредитів

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01.2019

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01.2020

Очікувана 
дебіторська 

заборгованість 
на 01.01.2021

Причини
виникнення

заборгованості

Вжиті заходи  
щ одо погашення 
заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2000 Поточні видатки 1100000 1100000
2800 Інші поточні видатки 1100000 1100000

УСЬОГО 1100000 1100000 0 0 0 0 0

4) аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році.
15. Підстави та обгрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз 
результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році.

Для сплати членських внесків до асоціацій органів іуйсцевога самоврядування у 2019-2020 роках обласній Раді по спеціальному фонду коштів
не виділялось.

Керівник установи — ~ СОКОЛОВИЙ В.П.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби *
(підпис)

ЦОКУР Л.П
(прізвище та ініціали)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
17 липня 2015 року № 648 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ 
НА 2021-2023 РОКИ індивідуальний 

(Форма 2021-2)

1. Вінницька обласна Рада 01 00022438

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

(код за ЄДРПОУ)

2 . Виконавчий апарат Вінницької обласної Ради 011 00022438

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету' та номер 

в системі головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0117693 7693 0490 Інші заходи, пов’язані з 0210000000

(код Програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

економічною діяльністю_

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

бюджету)

(код бюджету)

г
ь



4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021-202,^ 4̂ оки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації; Забезпечення стабільного та безперебійного надання обласними комунальними підприємствами 
суспільно-значимих послуг громадянам та бюджетним установам області.

2) завдання бюджетної програми; Забезпечення стабільного та безперебійного надання обласними комунальними підприємствами суспільно- 
значимих послуг громадянам та бюджетним установам області.

3) підстави реалізації бюджетної програми. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», накази Міністерства 
фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету», від 
27 липня 2011 року №945 «Про затвердження примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 
видатками, що можуть здійснюватися в усіх місцевих бюджетів», рішення 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 18 «Про 
Програму економічного і соціального розвитку Вінницької області на 2021», 3 сесії обласної Ради 8 скликання від 24 грудня 2021 року № 19 „Про 
обласний бюджет на 2021 рік”.

5. Надходження для виконання бюджетної програми:
1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019-2021 роках:

___________________________________________________________________________________________________________________ (гри)
К од Найменування 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

у тому  
числі 

бюджет  
розвитк 

У

разом 
(3 + 4)

загальни 
й фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюдже 
т

розвит
ку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

у тому 
числі 
бюдж  

ет 
розвит 

ку

разом 
(11 + 

12)

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

4200000 X X 4200000 4900000 X X 4900000 5600000 X X 5600000

Власні надходження 
бюджетних установ 
(розписати за видами 
надходжень)

X X X

Інші надходження 
спеціального фонду 
(розписати за видами 
надходжень)

X X X

Повернення кредитів до  
бюджету

X X X

УСЬОГО 4200000 4200000 4900000 4900000 5600000 5600000



с
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:

ґ

(гри)
Код Найменування 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом (3 + 4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом (7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Надходження із загального 
фонду бю джету

5600000 X 5600000 5600000 X 5600000

Власні надходження 
бюджетних установ 
(розписати за видами 
надходжень)

X X

Інші надходження 
спеціального фонду  
(розписати за видами

X

Повернення кредитів до бюджету X X
УСЬОГО 5600000 5600000 5600000 5600000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019-2021 роках:

______________________________________ (гри)
Код

Економічної
класифікації

видатків
бюджету

Найменування 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом 
(3 + 4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом 
(11 + 

12)

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

2000 Поточні
видатки

4200000 4200000 4900000 4900000 5600000 5600000

2600 Поточні
трансферти

4200000 4200000 4900000 4900000 5600000 5600000

2610 С убсидії та
поточні
трансферти
підприємствам
( установам,
оганізаціям)

4200000 4200000 4900000 4900000 5600000 5600000

УСЬОГО 4200000 4200000 4900000 4900000 5600000 5600000



2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитуь~.шя бюджету у 2019-2021 роках:
(грн)

Код
Класифікації
кредитування

бюджету

Найменування 2019рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
утом у
числі

бюджет
розвитку

разом
( 3 + 4 )

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом 
(11 + 

12)

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

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022-2023 роках:
__________________________ (грн)

Код  
Економічної 
класифікації 

видатків бюджету

Найменування 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет  
розвитку

разом (3 + 4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом (7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2000 Поточні
видатки

5600000 5600000 5600000 5600000

2600 Поточні
трансферти

5600000 5600000 5600000 5600000

2610 Субсидії та
поточні
трансферти
підприємствам
( установам,
оганізаціям)

5600000 5600000 5600000 5600000

5600000 5600000 5600000 5600000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022-2023 роках:(грн)
Код

Класифікації
кредитування

бюджету

Найменування 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет  
розвитку

разом (3 + 4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом (7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО



Г г
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019-2021 роках:

(гри)
№ Напрями використання 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)
з/п бюджетних коштів загальний

фонд
спеціаль

ний
фонд

у тому 
числі 

бюдже 
т

розвит
ку

разом
( 3 + 4 )

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом 
(11 + 1 2 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Забезпечення стабільного та 
безперебійного надання обласними 
та комунальними підприємствами 
суспільно-значимих послуг 
громадянам та бюджетним 
установам області

4200000 4200000 4900000 4900000 5600000 5600000

УСЬОГО 4200000 4200000 4900000 4900000 5600000 5600000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022-2023 роках:
(гри)

№
з/п

Напрями використання 
бюджетних коштів

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом (3 + 4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом (7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Забезпечення стабільного та 
безперебійного надання 
обласними та комунальними 
підприємствами суспільно- 
значимих послуг громадянам 
та бюджетним установам 
області

5600000 5600000 5600000 5600000

УСЬОГО 5600000 5600000 5600000 5600000



г  г
8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2019-2021 роках:

__________  (грн)
№
з/п

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом 
(5 + 6)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(8 + 9)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(11 + 1 2 )

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

1 ЗАВДАННЯ 1
Затрат
Обсяг видатків грн кошторис 2519947 2519947 3038000 3038000 2206900 2206900
продукту
Річний пробіг км звіт 325154 325154 340965,2 340965,2 290000 290000
ефективності
Обсяг відшкодування 
вартості одного 
кілометра пробігу

Грн/км розрахунково 7,75 7,75 8,91 8,91 7,61 7,61

автопарку
2 ЗАВДАН Н Я 2

Обсяг відшкодування 
однієї години 
користування 
(експлуатації) автопарку
Затрат
Обсяг видатків грн кошторис 1680053 1680053 1862000 1862000 3393100 3393100
Продукту
Річний обсяг годин  
користування авто

год звіт 27054 27054 26071,10 26071,10 30756 30756

Ефективності

Вартість однієї години 
користування авто

Грн/год розрахунково 62,10 62,10 71,42 71,42 110,32 110,32



с  г
2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

(гри)
№
з/п

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом 
(5 + 6)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(8 + 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ЗА ВДА Н Н Я  1
Затрат
Обсяг видатків грн кошторис 2206900 2206900 2206900 2206900
продукту
Річний пробіг км звіт 290000 290000 290000 290000
ефективності
Обсяг
відшкодування 
вартості одного  
кілометра пробігу

Грн/км розрахунково 7,61 7,61 7,61 7,61

автопарку
2 ЗА ВД А Н Н Я  2

Обсяг
відшкодування 
однієї години 
користування 
(експлуатації) 
автопарку
Затрат
Обсяг видатків грн кошторис 3393100 3393100 3393100 3393100
П родукту
Річний обсяг годин 
користування авто

год звіт 30756 30756 30756 30756

Е ф ективності
Вартість однієї 
години
користування авто

Г рн/год розрахунково 110,32 110,32 110,32 110,32



г ■ г
9. Структура видатків на оплату праці:

______________________  (грн)
Найменування 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект) 2022 рік ^прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО
у тому числі оплата 

праці штатних одиниць 
за загальним фондом, 

що враховані також 
у спеціальному фонді

X X X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:
№  
'37
п

Категорії
працівників

2019 рік (звіт) 2020рік (план) 2021 рік 2022 рік 2023 рік
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загал ьни спеціальни загальни спеціальни загальни спеціальни

затвер

джено

фактичн 
о зайняті

затвер

джено

фактичн 
о зайняті

затвер

джено

фактичн 
о зайняті

затвер

джено

фактичн 
о зайняті

й фонд й
фонд

й фонд й
фонд

й фонд й
фонд

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

УСЬОГО
з них: штатні 

одиниці 
за загальним 
фондом, що 

враховані 
також у 

спеціальном 
у фонді

X X X X X X X



г  г
11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019-2021 роках:

____________________ (гри)
№
з/п

Найменування 
місцевої/ регіональної 

програми

Коли та яким 
документом  
затверджена

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом 
(4 +  5)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(7 + 8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
( 1 0 + 1 1 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Державна /регіональна 
цільова прпограма 1
«Програма 
економічного і 
соціального розвитку 
Вінницької області на 
2021 рік»

Рішення 3 сесії 
обласної Ради 8 
скликання від 24  
грудня 2021 року №  
18

4200000 4200000 4900000 4900000 5600000 5600000
« Про обласний 
бюджет на 2021 рік».

Рішення 3 сесії 
обласної Ради 8
скликання від 24 
грудня 2021 року №  
18

УСЬОГО 4200000 4200000 4900000 4900000 5600000 5600000

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках:
(гри)

№
з/п

Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Коли та 
яким 

документом  
затверджена

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд разом (4 + 5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
«Програма економічного і 
соціального розвитку 
Вінницької області на рік»

5600000 5600000 5600000 5600000 5600000 5600000« Про обласний бюджет на 
рік».

УСЬОГО 5600000 5600000 5600000 5600000 5600000 5600000



12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної п робам и  за рахунок коштів бюджету розвиі  ̂ у 2019-2023 роках:
________________(грн)

Найменування 
об’єкта 

відповідно до 
проектно- 

кошторисної 
документації

Строк 
реалізації 

об’єкта 
(рік початку 

і завершення)

Загальна
вартість
об’єкта

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз) 2023 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, %

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

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, 
обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021-2023 роки.

Для забезпечення виконання цієї програми у 2019 році було виділено 4 200000 грн це дало можливість безперебійно функціонувати ОКП 
«Автобаза обласної Ради». 

Для забезпечення стабільної та безперебійної роботи обласних комунальних підприємств області у 2020 році виділено коштів у розмірі - 
4900000 грн, на 2021-2023 роки планується -по  5 600000 гривень, що дасть можливість забезпечити стабільну та безперебійну роботу комунальних 
підприємств області.

14. Бюджетні зобов’язання у 2019-2020 роках:
1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:

________________ (грн)
Код 

Економічної 
класифікації видатків 

бюджету/ код 
Класифікації 

кредитування бюджету

Найменування 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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2000 Поточні видатки 4200000 4200000 4200000
2600 Поточні трансферти 4200000 4200000 4200000
2610 Субсидії та поточні 

трансферти 
підприємствам ( 
установам, організаціям)

4200000 4200000 4200000

УСЬОГО 4200000 4200000 4200000



2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у ^ .20-2021 роках:
(гри)

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету/ код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування 2020 рік 2021 рік
затверджені
призначення

кредиторська 
заборгованість 

на початок 
поточного 

бюджетного 
періоду

планується погасити 
кредиторську заборгованість 

за рахунок коштів

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов’язань (3 

-5 )

граничний
обсяг

можлива 
кредиторська 

заборгованість на 
початок 

планового 
бюджетного 

періоду 
( 4 -5 - 6 )

планується погасити 
кредиторську заборгованість 

за рахунок коштів

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов’язань 

(8-10)загального
фонду

спеціального
фонду

загального
фонду

спеціального
фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2000 Поточні видатки 4900000 4900000 5600000 5600000
2600 Поточні трансферти 4900000 4900000 5600000 5600000
2610 Субсидії та поточні 

трансферти підприємствам 
( установам, організаціям)

4900000 4900000 5600000 5600000

3) дебіторська заборгованість у 2019-2021 роках:
_____________________________  (гри)

Код Економічної 
класифікації видатків 

бюджету/ код Класифікації 
кредитування бюджету

Найменування Затверджено з 
урахуванням змін

Касові
видатки/
надання
кредитів

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01.2019р.

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01.2020р.

Очікувана 
дебіторська 

заборгованість 
на 01.01.2021р.

Причини виникнення 
заборгованості

Вжиті заходи щодо 
погашення 

заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2000 Поточні видатки 4900000 4900000
2600 Поточні трансферти 4900000 4900000

2610 Субсидії та поточні 
трансферти підприємствам 
( установам, організаціям)

4900000 4900000

4) аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2020 році.
15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021 рік та на 2022-2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, 

аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019 році, та очікувані результати у 2020 році. Для 
забезпечення виконання заходів, передбачених програмою ртэдКПКЭДкМБ 0117693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю» по спеціальному 
фонду кошти не виділялись.

Керівник установи 

Керівник фінансової служби
( |> І Щ І И С )

(підпис)

СОКОЛОВИМ В.П.
(прізвище та ініціали)

ЦОКУР л.п.
(прізвище та ініціали)


