
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020-2022 РОКИ індивідуальний (Форма 2020-2)

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

1. Орган з питань пращі та соціального захисту населення
(найменую а коштів місцевого бюджету)

(«х») 03196222
(код Типової відомчої класифікації видатків та 

■редагуванні місцевого бюджету)
(вод за ЄДРПОУ)

2. Управління праці та соціального захисту населення Прилуцько? міської ради (0X8X1) 03196222
(вод Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету та номер в а  

головасто розпорядника коштів місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

(ОХ8Х1ИЗХ2Х4Х2) (ЗХ2Х4Х2)
(код Програмної класифікації видатків та кредатування місцевого 

бюджету)

(1Х0Х9Х0)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредаїуванні місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення

(найменування бюджетної проірами згідао з Т івта кредитування місцевого бюджету)

25203100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 - 2021 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації;
Створення більш сприятливих умов і гарантій для реалізації права учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих під час проведення АТО на санаторно-курортне оздоровлення та створення умов, за яких учасники АТО та члени їх сімей відповідно до своїх потреб та 
вимог чинного законодавства, будуть забезпечені житловими приміщеннями в позачерговому та першочерговому порядку.

2) завдання бюджетної програми;
Забезпечення путівками учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих під час проведення АТО; Створення більш сприятливих умов і гарантій для реалізації права осіб з інвалідністю на санаторно-курортне оздоровлення; Виплата грошової компенсації за належні 
для отримання жилі приміщення учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО
3) підстави реалізації бюджетної програми.
Бюджетний Кодекс України, Податковий Кодекс України, Закон України від 14.11.2019 року № 294-ІХ, « Про Державний бюджет України на 2020 рік », Закони України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 « Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання », Указ Президента України від 
18.03.2015 р. № 150/2015 « Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції», Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.03.2015 р. № 359-р «Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації та 
соціальної адаптації учасників антитерористичної операції», Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 року № 
187, Житловий кодекс УРСР, міські програми " Забезпечення санаторно-курортним лікуванням учасників анткгерористичної операції та членів сімей загиблих під час проведення АТО на 2016-2020 роки",затверджена рішення сесії міської ради від28.01.16 №6, "Поліпшення 
житлових умов учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників АТО за рахунок коштів міського бюджету на 2019-2023 роки" затверджена рішенням сесії міської ради від 21.12.2018 №31, рішення сесії міської ради «Про бюджет міста на 2020 р.» від 
17.12.2019 року №2

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

(т»).

Код Найменування

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

загальний фонд спеціальний
фовд

утому числі 
бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом (7+8) загальний фоцд спеціальний фонд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Надходження із загального фонду бюджету 197282 197282 199000 X X 199000,00 398000 X X 398000,00
Інші надходження спеціального фонду (розписати за видами 
надходжень)

X X 950 000 X 950 000 0

УСЬОГО 197 282 197 282 199 000 950 000 1 149 000 398 000 0 398 000
2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках:
__________________________________________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________ ІЕЕїїі,

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

загальний фонд спеціальний фоцд утому числі 
бюджет розвитку

разом (3+4) загальний фонд спеціальний фоцд у тому числі 
бюджет розвитку

разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Надходження із загального фонду бюджету 199000 X X 199000,00 199000 X X 199000,00

УСЬОГО 199 000 0 0 199 000 199 000 0 0 199 000

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

Код 2018 рік (звіт)
_ІПШІ

2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)



економічної
класифікації

видатків
<?ШП*ЙГУ

Найменування
загальний фонд спеціальний

фонд

утому числі 
бюджет 
роавитку

разом (3-Й) загальний фонд спеціальний фонд
утому числі 

бюджет 
розвитку

разом (7+8) загальний фоцц спеціальний фонд
утому числі 

бюджет 
розвитку

разом (11+12)

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

2730 Інші виплати населенню 197 282 197282 199 000 199 000 398 000 398 000

3240 Капітальні трансферти населенню 950 000 950 000 0
УСЬОГО 197 2*2 197 282 199 000 950 000 1 149 000 398 000 398 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018 - 2021 роках:
ІШ 0

Код Класифікації 
кредитування 

бюджету
Найменування

2018 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний фонд спеціальний фонд утому числі 
бюджет розвитку разом (3+*) загальний фонд спеціальний фонд утому числі 

бюджет розвитку разом (7+8) загальний фоед спеціальний фон д утому числі 
бюджет розвитку разом (11+12)

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

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

Код Економічна 
класифікації 

видатпв бюджету
Найменування

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний фоцд спеціальний фоцд 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
2730 Інші виплати населенню 199 000 199 000 199 000 199000

УСЬОГО 199 000 950 000 199 000 199 000 950 000 199 000

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2022 роках:
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________  (грн)

Код Класифікації 
кредитування бюджету Найменування

2021 рік (црюгвоз) 2022 рік (цзогноз)

загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фонд у тешу числі бюджет разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО 0 0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2018 - 2021 роках:

_____________________________________________________________________________ ,_________________________________________,________________________________ м ,

№з/п Напрями використання бюджетних коштів
2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)

загальний фоцд спеціальний
фонд

утому числі 
бюджет 
розвитку

разом (3+4) загальний фонд спеціальний фоцд
у тому числі 

бюджет 
розвитку

разом (7+8) загальний фоцд спеціальний фоцд
утому числі 

бюджет 
розвитку

разом (11+12)

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

1

Придбання путівок для учасників антигерористичної операції та 
членів сімей загиблих під час проведення АТО та санаторно- 
курортне оздоровлення осіб з інвалідністю внаслідок загального 
захворювання та з дитинства

197 282 197 282 199 000 199 000 398 000 398 000

2
Грошова компенсація за належні для отримання жилі приміщення 
учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни з 
числа учасників АТО

950 000 950 000

УСЬОГО 197 282 0 0 197 282 199 000 950 000 0 1 149 000 398 000 0 0 398 000
2) витрати за напрямами використання бюджет и *  коштів у 2021 - 2022роках:
_____ ________________________________________________________________________________ ________________________________________ (фи),

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів
2021 гакГпрогноз) 2022 рік (проїгноз)

загальний фоцц спеціальний
фоцц

утому числі 
бюджет розвитку разом (3+4) загальний фонд спеціальний фоцд утому числі 

бюджет розвитку разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Придбання путівок для учасників антигерористичної операції та 
членів сімей загиблих під час проведення АТО

199 000 199000 199 000 199000

УСЬОГО 199 000 199000 199 000 199000
8. Результативні показники бюджетної програми: 
1) результативні показники бюджетної програми у 2018 - 2020роках:

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



(
(

№ з/п Показники виміру Джерело інформації
загальний фонд спеціальний

фонд разом (5+6) загальний фоцц спеціальний
фонд

разом (8+9) загальний фоцц спеціальний
фоцц разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Кількість заяв на оадовоилсння од. Журнал реєстрації 56 0 56 56 0 56 45 0 45
2 Кількість осіб з  інвалідністю, які потребують поліпшення житлових 

умов осіб Протокол засідання комісії 0 2 0 2 2 0 0 0
3 Кількість придбаних квартир (будинків) ПГГ. Згідно норми 0 2 0 2 2 0 0 0
4 Загальна площа придбаного житла М.КВ. Згідно норми 0 145,04 0 145,04 145,04 0 0 0

ефективності 0 0
1 Кількість оздоровлених за рахунок поштів міського бюджету осіб Журнал реєстрації 21 21 21 0 21 19 0 19
2 Середня вартість путівки тис.грн. Розрахунок 9,4 9,4 9,5 0 9,5 10,1 0 10,1
3 Середня вартість однієї придбаної квартири(будинку) тис.грн. Розрахунок 0 0 475 475 0 0 0
4 Середня площа однієї придбаного житла на сім’ю ТИС.ГРН. Розрахунок 0 0 72.52 72.52 0 0 0
5 Середня вартість 1 м.кв. придбаного житла тис.грн. Розрахунок 0 0 6,55 6,55 0 0 0

якості 0 0
1 Відсоток оздоровлених за рахунок коштів міського від загальної відс. Розрахунок 37,5 37,5 37,5 0 37,5 42 0 42

2 Відсоток забезпечених житлом осіб, які потребують поліпшення 
житлових умов відс. Розрахунок 100 100 0 0 0

2) результативні показники бюджетно» програми у 2021 - 2022 роках:

№з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фовд разом (5-К>) загальний фонд спеціальний фонд разом (849)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
продукту

1 Кількість заяв на оздововлення од. Журнал реєстрації 47 0 47 47 0 47
ефективності 0 0

1 Кількість оздоровлених за рахунок коштів міського 
бюджету осіб Журнал реєстрації 13 0 13 /J 13

2 Середня вартість путівки тис.грн. Розрахунок 15,31 0 15,31 ys,» 15,31
якості 0 0

1 Відсоток оздоровлених за рахунок коштів міського від 
загальної кількості заяв відс. Розрахунок 27,7 0 27,7 27,7 0 27,7

9. Структура видатків на оплату праці:
ІІЕЇІІ

Найменування
2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (іфоегг) 2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний фонд спецфонд загальний фонд тгггіяш.яий фпид загальний фонд тяушіцигіїфлдд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Обов'язкові виш ита, у  тому чю гі:
С пм улю ю ^ вш лата, у тому чвелі: 0 0
УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0

X X X X X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установа»:

№ з/п К ^ а н р в ц і в ш ш ,

2018 рік (звіт) 2019 рік (план) 2020 рік 2021 рік 2022 рік

загальний фонд спеціальний фонд загальний фон д спеціальний фонд

загальний фонд спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд фонд фондзатверджено

фаггич
но

зайняті
затверджено факплно

зайняті
затверджено фаггич но 

зайняті затверджено фактично
зайняті

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1
2 УСЬОГО штатних одиниць
3 з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані т ю ж  у спеціальному фонді

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2018 - 2020 роках:
___________________ ______________________________________ ____________________________ _̂_________________________________________________________ ЙЕЙ,

№з/п Найменування місцевої/ регіональної 
гро грами

Коли та яким 
документом

2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фовд разом (4+5) загальний фовд спеціальний фоцц разом (7+8) загальний фонд спеціальний фовд разом (10+11)

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



(
(

1

Придбання путівок для учасників 
антигерористичної операції та членів сімей 
загиблих під час проведення АТО та 
санаторно-курортне оздоровлення осіб з 
інвалідністю внаслідок загального 
захворювання та з дитинства

Проекти в розробці

199000 0 199000

2

Забезпечення санаторно-курортним 
лікуванням учасників антигерористичної 
операції та членів сімей загиблих під час 
проведення АТО на 2016-2020 роки

Рішення сесії міської ради 
28.01.16*6

197 282 0 197 282 199000 0 199000 199 000 0 199000

3

Поліпшення житлових умов учасників 
бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок 
війни з числа учасників АТО за рахунок 
коштів міського бюджету на 2019-2023 роки

Рішення сесії міської ради 
21.12.18

0 0 0 0 950 000 950 000 0 0 0

УСЬОГО 197 282 0 197 282 199 000 950 000 1149 000 398 000 0 398 000
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2022 роках:
___________________ ,_______________________ ,_____________ ,____________________________ ,______________________________ І2ЇЇІ

№з/п Найменування місцевої/ регіональної 
програми

Коли та яким 
документом 
затверджена

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний
фовд разом (4+5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Забезпечення санаторно-курортним 
лікуванням учасників антигерористичної 
операції та членів сімей загиблих під час 
проведення АТО на 2016-2020 роки

Рішенні сесії міськоїради 
28.01.16 Ж

199 000 0 199000 199000 0 199 000

УСЬОГО 199 000 0 199 000 199 000 0 199000
12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 - 2022 роках:
_______________________________________________ ^ _________________________ _________________________ ,_______________________________ ,_______________________  (П>н)

Найменування об’єкта відповідоо до проепно-кошторисної документації Сірок реалізації об’єкта (рік 
початку і завершення)

Загальна вартість 
об’єкта

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

спеціальний фонд 
(бюджет розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 

об’єкта на кінець 
бюджетного 
період/» %

спеціальний фонд 
(бюджет розвитку)

рівень
будівельної
ГОТОВНОСТІ

об’єкта на кінець 
бюджетного 
періоде, %

спеціальний фонд 
(бюджет розвитку)

рівень
будівельної
готовності

бюджетного 
періоду, %

спеціальний фонд 
(бюджет розиитжу)

рівень 
будівельно! 
готовності 

об’єкта на кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний фонд 
(бюджет розжпу)

рівень 
будівельної 
готовності 

об’єкта н> кінець 
бюджетного 
періоде, %

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

УСЬОГО

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2018 році, очікувані результати у 
2019 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2020 - 2022 роки

14. Бюджетні зобов’язання у 2018 - 2020, роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 році:
____________________________ ______________________________________________________ ___________ _̂_______________________________ ,_______________________ ,__________________________ ,___________ &ЕЇ!>
Код Економічної класифікації видатків 

бюджету / вод Класифікації 
кредитування бюджету

Найменування Затверджено з урахуванням 
змін

Касові видатки/ 
надання 
кредитів

Кредиторська 
заборгованість на 
початок минулого 

бюджетного періоду

Кредиторська 
заборговжість на 
кінець минулого 

бюджетного періоду

Зміна кредиторської 
заборгованості (6-5)

Погашено кредитор 
зарахунс

ську заборгованість 
ж коштів Бюджетні зобов’язання

(4+6)загального фонду спеціального фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2730 Інші виплати населенню 199 000 197 282 0 0 0 0 0 197282
3240 Капітальні трансферти населенню 0 0 0 0 0 0 0 0

УСЬОГО 199 000 197 282 0 0 0 0 0 197282

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

Іщ О
2019 рік 2020 рік

Код Економічної класифікації видатків 
бюджету / щц Класифікації 

кредитування бюджету
Найменування затверджені

кредиторська 
заборгованість на

планується погасити кредиторської 
заборгованості за рахунок коштів

очікуваний обсяг 
взяття поточних 

зобов'язань граничний обсяг

можлива кредиторська 
заборгованість на початок 
планового бюджетного 

періоду (4 -5 -6 )

планується погасити кредиторської 
заборгованості за рахунок коштів очікуваний обсяг 

взяття поточних
призначення початок поточного 

бюджетного періоду загального
фонду

спеціального фонду (3-5) загального фонду спеціального фонду
зобов’язань (8-Ю)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2730 Інші виплати населенню 199 000 0 0 0 199 000 398 000 398 000



( (

3240 Капітальні трансферти населенню 950 000 0 0 0 950 000 0
УСЬОГО 1 149 000 0 0 0 1149 000 398 000 398 000

3) дебіторська заборгованість у 2018- 2019 роках:
_________:__________________ ______ :_________________________^ _________________________________________________ ,_______ :______________________________________ ,__________ :______йеїїі,
Код Економічної класифікації видатків 

бюджету /юд Класифікації 
кредитування бюджету

Найменування Затверджено з урахуванням 
змін

Касові 
ввдаткк'наданн 

я кредитів

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2018

Дебіторська 
заборгованість на 

01.01.2019

Очікувана дебіторська 
заборгованосте на 01.01.2020

Вжиті заходи щодо погашення 
заборгованостізаборгованості

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2730 199 000 197 282 0 0 0
3420 Капітальні трансферти населенню 0 0 0

УСЬОГО 199 000 197 282 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 2020 рік та на 2021 - 2022 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих 
внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2018 році, та очікувані результати у 2019 році.


