
5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
(грн.)

Код Найменування

2021 рік (звіт) 2022 рік (затверджено) 2023 рік (проект)

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2)  завдання бюджетної програми;

Здійснення органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI

Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР

Наказ міністерства освіти і науки від 10.07.2017 року № 992 "про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 

галузі "Освіта"

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III

Рішення сесії Фонтанської сільської ради "Про затвердження комплексної програми розвитку освіти фонтанської сільської ради на 2022-2024 роки" від 23 грудня 2021 року  № 569- VIІІ.

 Рішення сесії Фонтанської сільської ради "Про внесення змін та доповнень до комплексної програми розвитку освіти фонтанської сільської ради на 2022-2024 роки" від 28 грудня 2022 року  

№ 1070- VIІІ.

Рішення сесії Фонтанської сільської ради "Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2023 рік"  № 1104 від 28.12.2022 року. 

(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 2023 - 2025 роки:

3.  0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах,

селах, територіальних громадах
1558800000

2.   Управління фінансів Фонанської сільської ради Лиманського району Одеської області  
061 43944723

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 

місцевого бюджету та номер в системі головного 

розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

1.  Управління освіти Фонтанської сільської ради  Одеського району Одеської області 06 43944723

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

місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)



5. Надходження для виконання бюджетної програми:

(грн.)

2023 рік (проект)

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Керівництво і управління у відповідній сфері

2)  завдання бюджетної програми;

Здійснення органами наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

3) підстави реалізації бюджетної програми.

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року №2456-VI

Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні" від 21.05.1997 № 280/97-ВР

Наказ міністерства освіти і науки від 10.07.2017 року № 992 "про затвердження типового переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 

галузі "Освіта"

Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,

Закон України "Про позашкільну освіту" від 22 червня 2000 року № 1841-III

Рішення сесії Фонтанської сільської ради "Про затвердження комплексної програми розвитку освіти фонтанської сільської ради на 2022-2024 роки" від 23 грудня 2021 року  № 569- VIІІ.

 Рішення сесії Фонтанської сільської ради "Про внесення змін та доповнень до комплексної програми розвитку освіти фонтанської сільської ради на 2022-2024 роки" від 28 грудня 2022 року  

№ 1070- VIІІ.

Рішення сесії Фонтанської сільської ради "Про бюджет Фонтанської сільської територіальної громади на 2023 рік"  № 1104 від 28.12.2022 року. 

(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2023 - 2025 роки:

1558800000

43944723
(код за ЄДРПОУ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2023 – 2025 РОКИ індивідуальний ( Форма 2023-2)

43944723

(код за ЄДРПОУ)



10

Разом

(7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

спеціальний 

фонд

у тому

числі

бюджет

розвитку

Разом

(3+4)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

у тому

числі

бюджет

розвитку

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у  2024 - 2025 роках:
(грн.)

Код

Економічної

класифікації

видатків

бюджету

Найменування 

2024 рік(прогноз) 2025 рік(прогноз)

загальний 

фонд

УСЬОГО

148 9 10 11 12 13

спеціальний 

фонд

у тому

числі

бюджет

розвитку

разом

(11+12)

1 2 3 4 5 6 7

разом

(3+4)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

у тому

числі

бюджет

розвитку

разом

(7+8)

загальний 

фонд

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2021 - 2023 роках: 
(грн.)

Код

Класифікації

кредитування

бюджету

Найменування 

2021 рік(звіт) 2022 рік(затверджено) 2023 рік(проект)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

у тому

числі

бюджет

розвитку

0 0 642 330 0 0 642 330

0 115 830

УСЬОГО 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 115 830 02120 Нарахування на оплату праці 0 0 0 0

0 0 526 500 0 0 526 500

13 14

2111 Заробітна плата 0 0 0 0 0 0

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

у тому

числі

бюджет

розвитку

разом

(7+8)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

у тому

числі

бюджет

розвитку

разом

(11+12)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

у тому

числі

бюджет

розвитку

разом

(3+4)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

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

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2021 - 2023 роках: 
(грн.)

Код

Економічної

класифікації

видатків

бюджету

Найменування 

2021 рік(звіт) 2022 рік(затверджено) 2023 рік(проект)

9 10

УСЬОГО:

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом

(7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8

Код Найменування

2024 рік (прогноз) 2025 рік (прогноз)

загальний фонд
спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом

(3+4)
загальний фонд

спеціальний 

фонд

0 642 330 0 0 642 330

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2024-2025 роках:
(грн.)

642 330

УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 642 330 0 0

12 13 14




0 0 0 0 0

6 7 8 9 10 11

разом

(7+8)
загальний фонд

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом

(11+12)

1 2 3 4 5

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

разом

(3+4)
загальний фонд

спеціальний 

фонд

у тому числі 

бюджет 

розвитку

Код Найменування
загальний фонд



14

разом

(11+12)

(грн.)

2023 рік(проект)

642 330

115 830

526 500

14

разом

(11+12)

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

(грн.)

2023 рік(проект)

642 330

642 330

14

разом

(11+12)



0,00 1,00 0,00 1,00Кількість штатних одиниць од.
Тарифікація  на 

01.01.2023
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 642330,00 0,00 642330,00

Продукту

Обсяг видатків грн.
Рішення сесії №1104 від 

28.12.2022
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Затрат

8 9 10 11 12 13

загальний 

фонд

спеціальний

фонд

разом

(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7

загальний 

фонд

спеціальний

фонд

разом

(5 + 6)

загальний 

фонд

спеціальний

фонд

разом

(8 + 9)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

N

з/п

Показники Одиниця 

виміру

Джерело інформації 2021 рік(звіт) 2022 рік(затверджено) 2023 рік(проект)

УСЬОГО

10

Разом

(7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Спеціальний 

фонд

у тому

числі

бюджет

розвитку

Разом

(3+4)

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

у тому

числі

бюджет

розвитку

0 0 642 330

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у  2024 - 2025 роках:
(грн.)

N

з/п

Напрями

використання

бюджетних

коштів

2024 рік(прогноз) 2025 рік(прогноз)

Загальний 

фонд

0 0 0 0 0 642 330

0 642 330 0 0 642 330

УСЬОГО 0 0 0

14

1
Здійснення  органами наданих законодавством 

повноважень у відповідній сфері.
0 0 0 0 0 0 0

8 9 10 11 12 13

Спеціальний 

фонд

у тому

числі

бюджет

розвитку

Разом

(11+12)

1 2 3 4 5 6 7

Разом

(3+4)

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

у тому

числі

бюджет

розвитку

Разом

(7+8)

Загальний 

фонд

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2021 - 2023 роках:
(грн.)

N

з/п

Напрями

використання

бюджетних

коштів

2021 рік(звіт) 2022 рік(затверджено) 2023 рік(проект)

Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд

у тому

числі

бюджет

розвитку

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

УСЬОГО

6 7 8 9 10

разом

(3+4)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

у тому

числі

бюджет

розвитку

Разом

(7+8)

1 2 3 4 5

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у   2024 - 2025 роках:
(грн.)

Код

Класифікації

кредитування

бюджету

Найменування 

2024 рік(прогноз) 2025 рік(прогноз)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

у тому

числі

бюджет

розвитку

ВСЬОГО



1,00

642330,00

13

разом

(11 + 12)

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:

2023 рік(проект)

642 330

642 330

14

Разом

(11+12)

(грн.)

2023 рік(проект)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:



0,00 0,00 0,000,00 1,00 0,00 0,000,00 0,00 0,00

13 14 15 16

1 Керівники 0,00 0,00 0,00 0,00

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

спеціальний 

фондзатверджено
фактично

зайняті
затверджено

фактично

зайняті
затверджено

фактично

зайняті
затверджено

фактично

зайняті

2025 рік 

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N

з/п
Категорії працівників

2021 рік (звіт) 2022 рік (затверджено) 2023 рік 2024 рік 

556 686 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

УСЬОГО 0 0 0 0

Інші виплати 0 0 0 0 42 822

85 644 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

у т.ч. на оздоровлення при наданні щорічної відпустки 0 0 0 0

Премії 0 0 0 0 342 576

171 288 0 0 0 0 0

7 8 9 10 11

Обов’язкові виплати 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

Найменування 2021 рік (звіт) 2022 рік (затверджено) 2023 рік (проект) 2024 рік (прогноз) 2025 рік (прогноз)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн.)

7 8 9 101 2 3 4 5 6

2025 рік(прогноз)

загальний 

фонд

спеціальний

фонд

разом

(5 + 6)

загальний 

фонд

спеціальний

фонд

разом

(8 + 9)

0,00 100,00 0,00 100,00

2) результативні показники бюджетної програми у   2024-2025 роках:

N

з/п
Показники

Одиниця 

виміру
Джерело інформації

2024 рік(прогноз)

Відсоток забезпечення відс. Розрахунок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 300,00 0,00 300,00

Якості

1500,00

Кількість виконаних нормативно-правових актів од.
Журнал реестру 

корреспонденції
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1500,00 0,00

0,00 642330,00 0,00 642330,00

Кількість виконаних листів,звернень,заяв,скарг од.
Журнал реестру 

корреспонденції
0,00 0,00

Середні витрати на одну штатну одиницю грн. Розрахунок 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 300,00 0,00 300,00

Ефективності

1500,00

Кількість прийнятих нормативно-правових актів од.
Журнал реестру 

корреспонденції
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1500,00 0,00Кількість отриманих листів,звернень,заяв,скарг од.
Журнал реестру 

корреспонденції
0,00 0,00



0,00

16

спеціальний 

фонд

2025 рік 

100,00

300,00

1500,00

642330,00

300,00

1500,00



Погашено кредиторську

заборгованість за рахунок

коштів

Бюджетні 

зобов'язання (4+6)

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках : 

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 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)

10 11 12 13

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності 

передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

рівень

будівельної

готовності

об'єкта на

кінець

бюджетного

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2025 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)

0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2021 - 2023 роках:
(грн.)

Найменування об'єкта

відповідно до проектно-

кошторисної документації

Строк

реалізації

об'єкта (рік 

початку і 

завершення)

Загальна

вартість

об'єкта

2021 рік (звіт) 2022 рік (затверджено) 2023 рік (проект) 2024 рік (прогноз)

8 9

УСЬОГО 0 0 0 0 0

загальний фонд
спеціальний 

фонд

разом

(7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2024-2025 роках
(грн.)

№ з/п

Найменування

місцевої/регіональної

програми

Коли та яким документом

затверджена програма

2024 рік (прогноз) 2025 рік (прогноз)

загальний фонд
спеціальний 

фонд

разом

(4 + 5)

0 0 642 330 0 642 330

642 330 0 642 330

УСЬОГО 0 0 0 0

12

1

Комплексна програма  розвитку освіти 

Фонтанської сільської ради на 2022-

2024 роки

рішення сесії 0 0 0 0 0 0

6 7 8 9 10 11

спеціальний фонд
разом

(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд

разом

(10 + 11)

1 2 3 4 5

№ з/п

Найменування

місцевої/регіональної

програми

Коли та яким документом

затверджена програма

2021 рік (звіт) 2022 рік (затверджено) 2023 рік (проект)

загальний фонд спеціальний фонд
разом

(4 + 5)
загальний фонд

0,00 0,00 0,00

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2021 - 2023 роках:
(грн.)

0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00УСЬОГО 0,00 0,00 0,00 0,00



Бюджетні 

зобов'язання (4+6)

14. Бюджетні зобов'язання у 2021 і 2023 роках : 

(грн.)

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2021 році, очікувані результати у 2022 році, обґрунтування необхідності 

передбачення витрат на 2023 - 2025 роки.

642 330

642 330

12

разом

(10 + 11)

2023 рік (проект)

0,00

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

(грн.)



Начальник Управління Валентина ЖУЧЕНКО

(підпис) (прізвище та ініціали)

Заступник головного бухгалтера Тетяна ПАЛІЙ

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих 

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

УСЬОГО

Вжиті заходи щодо ліквідації 

заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 8 9

3) дебіторська заборгованість у 2021-2022 роках:

(грн.)

Код

Економічної

класифікації

видатків

бюджету / код

Класифікації

кредитування

бюджету

Найменування
Затверджено з 

урахуванням змін

Касові видатки / 

надання кредитів

Дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2021

Дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2022

Очікувана 

дебіторська 

заборгованість на 

01.01.2023

Причини виникнення 

заборгованості

УСЬОГО

7 8 9 10 11 121 2 3 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

Код

Економічної

класифікації

видатків

бюджету / код

Класифікації

кредитування

бюджету

Найменування

2022 рік 2023 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)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у   2022-2023 роках: 
(грн.)

УСЬОГО

7 8 9 10

Бюджетні 

зобов'язання (4+6)

загального фонду
спеціального 

фонду

1 2 3 4 5 6

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)



4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2023 році

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2023 рік та на 2024 - 2025 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих 

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2022 році, та очікувані результати у 2023 році.

Вжиті заходи щодо ліквідації 

заборгованості

9

(грн.)

12

очікуваний

обсяг

взяття

поточних

зобов'язань

(8-10)

2023 рік

(грн.)

10

Бюджетні 

зобов'язання (4+6)



Заступник головного бухгалтера

(підпис) (прізвище та ініціали)


