
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 серпня 2019 року N 
336)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -2023  РОКИ індивідуальний, Форма 2021-2

1.  Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради 08      03194499    
 (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації 

видатків та кредитування місцевого 
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.  Департамент праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради 081 03194499    
(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.

0813180  3180 1060    

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової 
служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату 
житлово-комунальних послуг 14549000000

(код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків 

та кредитування 
бюджету)

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

(код бюджету)

4.  Мета та завдання бюджетної програми  на  2021 -2023   роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на 
оплату житлово комунальних послуг, 2021-2023 роки

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи) на оплату 
житлово-комунальних послуг

3)  підстави реалізації бюджетної програми

1.Конституція України від 28.06.96 р. № 254/96-ВР;
2.Бюджетний Кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456- YI (із змінами);
3.Проєкт закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік" від 14.09.2020р. № 4000
4.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";                                                                 
                                                                                                                                                                                                   5. Міська програма "Соціальний захист" на 2017-2019 роки, затверджена рішенням Миколаївської 
міської ради від 23.12.2016р. № 13/10;
6.Міська програма "Соціальний захист" на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Миколаївської міської ради від 20.12.2019р. № 56/60;
7.Міська програма соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської  
Федерації у Донецькій та Луганській областях (далі - учасники АТО/ООС) та членів їх сїмей, затвердженно рішенням ММР від 23.12.2016р. № 13/11, зі змінами.                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
8.Положення про звання "Почесний громадянин міста Миколаєва", затверджене рішенням міської ради від 12.06.2003 р. № 12/4;
9.Наказ Міністерства соціальної політики України від 14.05.2018 р. № 688, зареєстрована в Міністерстві юстиції України від 07.06.2018 р. за № 685/32137 "Про затвердження Типового переліку бюджетних 
програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019 -2021 роках:
(грн)

Код 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
Надходження із загального фонду бюджету 49 120 Х Х 49 120 59 246 Х Х 59 246 63 200 Х Х 63 200

Повернення кредитів до бюджету Х X X

УСЬОГО 49 120 49 120 59 246 59 246 63 200 63 200
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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 67 119 Х Х 67 119 70 676 Х Х 70 676

Повернення кредитів до бюджету Х X

УСЬОГО 67 119 67 119 70 676 70 676

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
2730 Інші виплати населенню 49 120 49 120 59 246 59 246 63 200 63 200

УСЬОГО 49 120 49 120 59 246 59 246 63 200 63 200

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

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:
(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
2730 Інші виплати населенню 67 119 67 119 70 676 70 676

УСЬОГО 67 119 67 119 70 676 70 676

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

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

1
Забезпечення надання пільг на оплату житлово-комунальних 
послуг окремим категоріям громадян, визначеним 
підпрограмою.

49 120 49 120 59 246 59 246

2

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни 
і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх 
справ та громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних 
послуг

63 200 63 200

УСЬОГО 49 120 49 120 59 246 59 246 63 200 63 200

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

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
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№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 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

1

Забезпечення надання пільг населенню (крім ветеранів війни 
і праці, працівників військової служби, органів внутрішніх 
справ та громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи) на оплату житлово-комунальних 
послуг

67 119 67 119 70 676 70 676

УСЬОГО 67 119 67 119 70 676 70 676

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+12)

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

1 кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) сімей звітність установ 17 17 13 13 13 13
ефективності

1
середній розмір витрат на надання пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного 
пільговика.

грн. розрахунок 240,780 240,780 379,780 379,780 405,130 405,130

якості
1 питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих відс. розрахунок 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

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
продукту

1 кількість отримувачів пільг (включаючи членів сім'ї) сімей звітність установ 13 13 13 13
ефективності

1
середній розмір витрат на надання пільг на оплату 
житлово-комунальних послуг, грн/місяць на одного 
пільговика.

грн. розрахунок 430,250 430,250 453,050 453,050

якості
1 питома вага відшкодованих пільгових послуг до нарахованих відс. розрахунок 100,000 100,000 100,000 100,000

9. Структура видатків на оплату праці
(грн)

Напрями використання бюджетних коштів
2019 рік (звіт) 2020 рік 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
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що 
враховані також у спеціальному фонді X X 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 
фондзатверджено фактично 

зайняті затверджено фактично 
зайняті затверджено фактично 

зайняті затверджено фактично 
зайняті

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

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в 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 (10+11)

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

1 Міська програма "Соціальний захист на 
2017-2019 роки" Рішення ММР від 23.12.2016 №13/10 13 597 13 597
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2

Міська програма соціальної підтримки 
учасників антитерористичної операції, осіб, які 
здійснювали заходи із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської 
Федерації у Донецькій та Луганській областях 
(далі – учасники АТО/ООС) та членів їх сімей

Рішення ММР від 23.12.2016 №13\11 35 523 35 523

3 Міська програма "Соціальний захист" на 
2020-2022 роки Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60 59 246 59 246 63 200 63 200

УСЬОГО 49 120 49 120 59 246 59 246 63 200 63 200

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

1 Міська програма "Соціальний захист" на 
2020-2022 роки Рішення ММР від 20.12.2019 №56/60 67 119 67 119 70 676 70 676

УСЬОГО 67 119 67 119 70 676 70 676

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

Найменування об'єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

Строк 
реалізаці
ї об'єкту 

(рік 
початку і 
заверше

ння)

Загальна 
вартість 
об'єкту

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.

В 2019 році було відшкодовано пільг 17 особам в сумі 49119,60 грн. В 2020 році очікується відшкодування пільг 13 Почесним громадянам на суму 59 246,00 грн., що на 21% більше порівняно з минулим роком. В 2021 
році заплановані кошти в сумі 63 200,00 грн. дадуть можливість здійснити відшкодування пільг на оплату житлово-комунальних послуг 13 почесним громадянам міста в розрахунку на одну особу 379,78грн/місяць, що 
на 57,7% більше в порівнянні з 2020 роком. На 2022 рік запланована сума становить 67 119,00 грн. - середній розмір виплати становить 430,25грн./місяць на одну особу, що на 6,2% більший за середній розмір в 2021 
році. На 2023 рік запланована сума становить 70 676,00 грн. - середній розмір виплати становить 453,05 грн./місяць, що на 5,3% більший за середній розмір у 2022 році.   Програма залишається актуальною на 2021-2023 
роки та дає можливість відшкодовувати пільги на житлово-комунальні послуги почесним громадянам міста.                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                              

 14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021  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
2730 Інші виплати населенню 49 120 49 120 49 120

УСЬОГО 49 120 49 120 49 120

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 (8-9)загального 

фонду
спеціального 

фонду
загального 

фонду
спеціального 

фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2730 Інші виплати населенню 59 246 59 246 63 200 63 200

УСЬОГО 59 246 59 246 63 200 63 200

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020  роках:
(грн)

 Аркуш 4 з 5



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 2021

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 9 10
УСЬОГО

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

В 2019році були відшкодовані пільги в сумі 49119,60 грн., станом на 01.01.20р. дебіторська та кредиторська заборгованість відсутня. Станом на 01.01.2021р. Дебіторська та кредиторська заборгованість не планується, 
надання пільг буде здійснено у повному обсязі.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                       

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.

Директор департаменту праці та соціального 
захисту населення Миколаївської міської 
ради

Василенко С. М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Начальник планового відділу Федоровська Н. Г.
(підпис) (прізвище та ініціали)
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