
Додаток 2  

до Інструкції з підготовки бюджетних 

запитів до проєкту районного бюджету 

Сватівського району Луганської області та 

пропозицій до прогнозу районного 

бюджету 

(пункт 1.2 розділу І) 

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ  

НА 2020 – 2022 РОКИ індивідуальний  

(Форма 2020 - 2) 
 

1. _Відділ освіти Сватівської райдержадміністрації                            ___________06_______________                                           02142106                  
       (найменування головного розпорядника коштів районного бюджету)                              (код Типової відомчої класифікації                                                      (код за ЄДРПОУ)                    

                                                                                                                                               видатків та кредитування місцевих бюджетів)    

                                                                                                                   

2.             Відділ освіти Сватівської райдержаддміністрації 
                    (найменування відповідального виконавця)  

_____________________061_____________________ 

(код Типової відомчої класифікаціївидатків та 

кредитування місцевих бюджетів та номер в системі  

головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

    02142106        
        (код за ЄДРПОУ) 

 

3. ____________0611150________     ________1150_______     ___________0990________     Методичне забезпечення                         12313200000 

                                                                                                                                                             діяльності навчальних  закладів  

     (код Програмної класифікації видатків    (код Типової програмної         (код Функціональної класифікації      (найменування бюджетної                                  (код бюджету)     

     та кредитування місцевого бюджету)       класифікації видатків та          видатків та кредитування бюджету)    програми згідно з Типовою  

                                                                           кредитування місцевого                                                                            програмною класифікацією 

бюджету)                                                                                                   видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2020 – 2022 роки: 

1) мета бюджетної програми, строки її реалізації: 

    Забезпечення належної методичної роботи установами освіти  

2) завдання бюджетної програми: 

     Забезпечити належної методичної роботи установами освіти    

3) підстави реалізації бюджетної програми:  
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        Конституція України від 28.06.1996 №254/96-ВР (зі змінами), Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 №2456-VІ, наказ Міністерства 

фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 

№836 (зі змінами), Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік» від 14.11.2019 р.  №294-ІХ, рішення сесії Сватівської районної ради від 

__________№_____ «Про районний бюджет на 2020 рік». 

5. Надходження для виконання бюджетної програми: 

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2018 – 2020  роках: 

(грн) 

Код Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проєкт) 

загальни

й фонд 

спеці

альн

ий 

фонд 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

разом(3 

+ 4) 

загальний 

фонд 

спеціал

ьний 

фонд 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

разом (7 

+ 8) 

загальний 

фонд 

спеціал

ьний 

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 

1783156 х х 1783156 1967473 х х 1967473 2363700 х х 2363700 

 Власні надходження 

бюджетних установ 

(розписати за видами 

надходжень) 

х  0  х  0  х 0 0 0 

 Інші надходження 

спеціального фонду 

(розписати за видами 

надходжень) 

х  0  х 0 0 0 х 0 0 0 

 Повернення кредитів до 

бюджету 

х 0 0 0 х 0 0 0 х 0 0 0 

 УСЬОГО 1783156  0 1783156 1967473  0 1967473 2363700 0 0 2363700 

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2021– 2022 роках: 

(грн) 

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

загальний  

фонд 

спеціаль

ний 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 

2528496 х 0 2528496 2704116 х 0 2704116 

 Власні надходження 

бюджетних установ 

х 0 0 0 х 0 0 0 



7 
 

 

(розписати за видами 

надходжень) 

 Інші надходження  

спеціального фонду 

(Інші кошти спеціального 

фонду) 

х 0 0 0 х 0 0 0 

 Повернення кредитів до 

бюджету 

х 0 0 0 х 0 0 0 

 УСЬОГО 2528496 0 0 2528496 2704116 0 0 2704116 

 

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2018 – 2020 роках: 

 

(грн) 

Код  

Економічної 

класифікації  

видатків 

бюджету 

Найменування 2018 рік (звіт) 2019 рік (затверджено) 2020 рік (проєкт) 

загальний 

фонд 

спе

ціал

ини

й 

фон

д 

у 

тому 

числі 

бюдж

ет 

розви

тку 

разом  

(3 + 4) 

загальний 

фонд 

спеціа

льний 

фонд 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

разом (7 + 

8) 

загальний 

фонд 

спеціал

ьний 

фонд 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

разом (11 

+ 12) 

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

2111 Заробітна плата 1420765   1420765 1551689   1551689 1862049   1862049 

2120 Нарахування на оплату 

праці 

316334   316334 341372   341372 409651   409651 

2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 

7330   7330 23112   23112 11100   11100 

2240 Оплата послуг (крім 

комунальних) 

10021   10021 8650   8650 27500   27500 

2250 Видатки на відрядження 7018   7018 10000   10000 20000   20000 

2272 Оплата водопостачання та 

водовідведення 

1262   1262 3000   3000 3250   3250 

2273 Оплата електроенергії 4361   4361 6650   6650 7250   7250 

2274 Оплата природного газу 16065   16065 22650   22650 22500   22500 

2275 Оплата інших енергоносіїв     350   350 400   400 

 УСЬОГО 1783156   1783156 1967473   1967473 2363700   2363700 

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2018– 2020 роках: 

(грн) 

Код  

Класифікації 

Найменування 2018 рік (звіт) 2019  рік (затверджено) 2020 рік (проєкт) 

загальний спеціаль- у тому разом загальний спеціа- у тому разом загальний спеціа- у тому разом 
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кредитування 

бюджету 

фонд ний фонд числі 

бюджет 

розвитку 

(3 + 4) фонд льний 

фонд 

числі 

бюджет 

розвитку 

(7 + 8) фонд льний 

фонд 

числі 

бюджет 

розвитку 

(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 2021 – 2022  роках: 

                                                                                                                                                                                                                                                                   (грн) 

Код  

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету 

Найменування 2021  рік (прогноз) 2022  рік (прогноз) 

загальни

й  

фонд 

спеціа

льний 

фонд 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

разом (3 + 4) загальний  

фонд 

спеціальн

ий фонд 

у тому числі 

бюджет розвитку 

разом (7 + 8) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2111 Заробітна плата 1992392   1992392 2131859   2131859 

2120 Нарахування на оплату праці 438327   438327 469010   469010 

2210 Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар 

11887   11887 12719   12719 

2240 Оплата послуг (крім 

комунальних) 

29425   29425 31485   31485 

2250 Видатки на відрядження 20393   20393 20771   20771 

2272 Оплата водопостачання та 

водовідведення 

3510   3510 3724   3724 

2273 Оплата електроенергії 7830   7830 8308   8308 

2274 Оплата природного газу 24300   24300 25782   25782 

2275 Оплата інших енергоносіїв 432   432 458   458 

 УСЬОГО 2528496   2528496 2704116   2704116 

 

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 – 2022  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 2018– 2020 роках: 
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                                                                                                                                                                                                                                                                        (грн) 

№ 

з/п 

Напрями 

використання 

бюджетних 

коштів 

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

загальний 

фонд 

спеціальни

й 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 

 Оплата праці 

з 

нарахуванням 

1737099   1737099 1893061   1893061  2271700  2271700 

 Оплата 

комунальних 

21685   21685 32650   32650  33400  33400 

 Інші видатки 24372   24372 41762   41762  58600  58600 

 УСЬОГО 1783156   1783156 1967473   1967473  2363700  2363700 
 

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021– 2022  роках: 

                                                                                                                                                                                                                                                                            (грн) 

№ 

з/п 

Напрями використання 

бюджетних коштів 

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 

 Оплата праці з 

нарахуванням 

2430719   2430719 2600869   2600869 

 Оплата комунальних 36072   36072 38272   38272 

 Інші видатки 61705   61705 64975   64975 

 УСЬОГО 2528496   2528496 2704116   2704116 
 

8. Результативні показники бюджетної програми: 

1) результативні показники бюджетної програми у 2018 – 2020  роках: 
                                                                                                                                                                                                                                                                           (грн) 

№ 

з/п 

Показники Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

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

загаль

ний 

фонд 

спеціа

льний 

фонд 

разом 

(5 + 6) 

загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 

разом 

(8 + 9) 

загальний 

фонд 

спеціаль

ний 

фонд 

разом 

(11 + 12) 

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

 затрат            

 Кількість закладів од Звітність 

установ 

1  1 1  1 1  1 

 Середньорічне число 

посадових окладів (ставок) 

педагогічного персоналу 

од Звітність 

установ 

10  10 10  10 10  10 
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 Всього –середньорічне 

число ставок (штатних 

одиниць) 

од Звітність 

установ 

10,1  10,1 10,1  10,1 10,1  10,1 

 продукту            

 Кількість виготовлених 

примірників навчально-

методичної літератури 

од Звітність 

установ 

150  150 150  150 150  150 

 ефективності            

 Вартість одного 

виготовлення примірника 

навчально-методичної 

літератури 

од Розрахунок 0  0 0  0 0  0 

 якості            

 Забезпеченісь установ 

освіти навчально-

методичною літературою 

% Розрахунок 100  100 100  100 100  100 

 

2) результативні показники бюджетної програми у 2021 – 2022 роках:                                                                                                               
(грн) 

№ 

з/п 

Показники Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

2021  рік (прогноз) 2022  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 закладів од Звітність 

установ 

1  1 1  1 

 Середньорічне число посадових 

окладів (ставок) педагогічного 

персоналу 

од Звітність 

установ 

10  10 10  10 

 Всього –середньорічне число 

ставок (штатних одиниць) 

од Звітність 

установ 

10,1  10,1 10,1  10,1 

 продукту         

 Кількість виготовлених 

примірників навчально-

методичної літератури 

од Звітність 

установ 

150  150 150  150 

 ефективності         

 Вартість одного виготовлення 

примірника навчально-

методичної літератури 

од Розрахунок 0  0 0  0 

 якості         
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 Забезпеченісь установ освіти 

навчально-методичною 

літературою 

% Розрахунок 100  100 100  100 

 

9. Структура видатків на оплату праці: 

(грн) 

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

Обов’язкові виплати 930612  1058388  1236428  1289630  1379904  

Стимулюючі доплати 

та надбавки 

490153  493301  673771  702762  751955  

УСЬОГО 1420765  1551689  1862049  1992392  2131859  

у тому числі оплата 

праці штатних 

одиниць за загальним 

фондом, що враховані 

також у спеціальному 

фонді 

х  х  х  х  х  

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах: 

№ 

з/п 

Категорії  

працівників 

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

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загаль

-ний 

фонд 

спеціал

ь-ний 

фонд 

загаль

-ний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 

загаль-

ний 

фонд 

спеціал

ь-ний 

фонд 

затверд

-жено 

фактич-но 

зайняті 

затверд

-жено 

фактич-но 

зайняті 

затверд

-жено 

фактич-но 

зайняті 

затверд

-жено 

фактич- но 

зайняті 

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

 Працівники з 

оплатою 

праці 

віднесених 

до 

педагогічних 

10 10   10 10   10  10  10  

 робітники 0,1 0,1   0,1 0,1   0,1  0,1  0,1  

 УСЬОГО                

 з них: штатні 

одиниці  

за загальним 

фондом, що 

враховані 

також у 

х х   х х   х  х  х  
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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: 

(грн) 

№ 

з/п 

Найменування 

місцевої/ 

регіональної 

програми 

Коли та 

яким 

документом 

затверджена 

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

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 

національно-

патриотичног

о виховання 

на 2016-2020 

роки 

    1100  1100 1100  1100 

 УСЬОГО     1100  1100 1100  1100 

 

 

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 – 2022роках: 

                                                                                                                                                                                                                                                                             (грн) 

№ 

з/п 

Найменування 

місцевої/ 

регіональної 

програми 

Коли та яким 

документом 

затверджена 

2021 рік (прогноз) 2022 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 

         

         

 УСЬОГО        

 

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2018 – 2022  роках: 

(грн) 

Найменування 

об’єкта 

відповідно до 

проектно-

кошторисної 

Строк 

реалізації 

об’єкта  

(рік початку  

і 

Загальна 

вартість 

об’єкта 

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

спеціа-

льний 

фонд 

(бюджет 

рівень 

будівельної 

готовності 

об’єкта  на 

спеціальний 

фонд 

(бюджет 

розвитку) 

рівень 

будівельної 

готовності 

об’єкта на 

спеціа-

льний 

фонд 

(бюджет 

рівень 

будівельної 

готовності 

об’єкта на 

спеціа-

льний 

фонд 

(бюджет 

рівень 

будівельної 

готовності 

об’єкта на 

спеціа-

льний 

фонд 

(бюджет 

рівень 

будівельної 

готовності 

об’єкта на 
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документації завершення) розвит-

ку) 

кінець 

бюджетног

о періоду, 

% 

кінець 

бюджетног

о періоду, 

% 

розвит-

ку) 

кінець 

бюджетног

о періоду, 

% 

розвит-

ку) 

кінець 

бюджетног

о періоду, 

% 

розвит-

ку) 

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 2018році, очікувані результати у 2019році, 

обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2020– 2022 роки: 

Для забезпечення належної методичної роботи установами освіти у 2018 році витрачено 1783156 грн, у 2019 цей показник збільшився на 10% та 

складає 1967473 грн. На 2020-2022 роки даний показник запланований у сумі 2363700 грн, 2528496 грн та 2704116 грн відповідно. 

14. Бюджетні зобов’язання у 2018 – 2020  роках: 

1) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2018 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 

          

 УСЬОГО         

2) кредиторська заборгованість районного бюджету у 2019 – 2020  роках: 

                                                                                                                                                                                                                                                                  (грн) 

Код  

Економічної 

класифікації 

видатків  

бюджету/  

код  

Класифіка-

ції  

Найменуван-

ня 

2019 рік 2020 рік 

затверд-

жені 

призначен-

ня  

кредиторська 

заборгова-

ність на 

початок 

поточного 

бюджетного 

періоду  

планується погасити 

кредиторську 

заборгованість  

за рахунок коштів 

очікува-

ний  

обсяг 

взяття 

поточних 

зобов’я-

зань 

  

гранич-

ний 

обсяг 

можлива 

кредиторська 

заборгова-

ність на 

початок 

планового 

бюджетного  

планується погасити 

кредиторську 

заборгованість  

за рахунок коштів 

очікував-

ний обсяг 

взяття 

поточних 

зобов’я-

зань 

 (8 – 10) 

загаль-

ного 

фонду 

спеціаль-

ного 

фонду 

загаль-

ного 

фонду 

спеціаль-

ного 

фонду 
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