
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

 від 17 липня 2018 року № 617)                                                  

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2019-2021 РОКИ індивідуальний (Форма 2019-2)

1.   Орган з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій (2)(7)

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

спеціальний 

фонд

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

разом (3+4) загальний фонд

Забезпечення організації та проведення робіт

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Постанова Кабінеу Міністрів України від 20.02.2013 р. 

№175 "Про затвердження Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру", Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про 

деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства соціальної політики України від 

19.07.2017 р. №659 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм і результативних показників для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та 

соціальне забезпечення", рішення Міської ради міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року №1422 "Про затвердження Програми зайнятості населення 

м.Кропивницького на 2018-2020 роки", рішення Місько їради міста Кропивницького від 06 вересня 2018 рооку №1794 "Про внесення змін до рішення Міської ради 

міста Кропивницького від 15 лютого 2018 року №1422 "Про затвердження Програми зайнятості населення м.Кропивницького на 2018-2020роки", Положення про 

департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської ради міста Кропивницького, затвердженого рішенням Міської ради міста 

Кропивницького 21.12.2017 року №1378.

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках
(грн)

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

бюджетів)
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2017 - 2021 роки
1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;
Залучення громадян міста, які знаходяться на обліку в міськрайонному центрі занятості до громадських робіт

2) завдання бюджетної програми/підпрограми; 

2.  Департамент з питань економічного розвитку, торгівлі та інвестицій Міської 
ради міста Кропивницького (2)(7)(1)

                            (найменування відповідального виконавця бюджетної програми)               (код Типової відомчої класифікації видатків та 

3.  Організація та проведення громадських робіт
(2)(7)(1)(3)(2)(1)(0)

10 11 12 13 14

разом (11+12) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

спеціальний 

фонд

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

разом (7+8) загальний фонд
спеціальний 

фонд

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

Код Найменування

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

загальний фонд

381 000

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми  у 2020 - 2021 роках
(грн)

Код Найменування

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний фонд
спеціальний 

фонд

у тому 

числі 

бюджет 

X X 715 000 381 000 X XНадходження із загального фонду бюджету 319 825 X X 319 825 715 000

426 000

Надходження із загального фонду бюджету 402 000 X X

6 7 8 9 101 2 3 4 5

УСЬОГО
402 000 0 0 402 000

УСЬОГО 319 825 0 0

426 000 0 0

0 0 381 000319 825 715 000 0 0 715 000 381 000

402 000 426 000 X X 426 000

разом (3+4) загальний фонд
спеціальний 

фонд

у тому 

числі 

бюджет 

разом (7+8) 



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

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) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету

Найменування

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

загальний фонд
спеціальний 

фонд

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку
319 825 0 0

148 9 10 11 12 13

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

0 0 381 000

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2017 - 2019 роках:

(грн)

Код Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

319 825 715 000 0 0 715 000 381 000

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

загальний фонд
спеціальний 

фонд

0УСЬОГО 0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

426 000

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку
402 000 0 0 402 000

7 8 9 101 2 3 4 5 6

УСЬОГО 402 000

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

разом (8+9) 

1 2 3 4 5 6 7 8

Код Класифікації 

кредитування 

бюджету

Найменування

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний фонд
спеціальний 

фонд

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

разом (4+5) загальний фонд
спеціальний 

фонд

УСЬОГО 0

9 10

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

0

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017 - 2019 роках:

(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

13 147 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

381 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 - 2021 роках:

715 000 715 000 381 000
Забезпечення організації та проведення 

громадських робіт
319 825 319 825

715 000 381 000 0 0 381 000УСЬОГО 319 825 0 0 319 825 715 000 0 0

426 000 0 0 426 000

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

разом (3+4) загальний фонд
спеціальний 

фонд

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

разом (7+8) 

0

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 - 2021 роках:

(грн)

Код 

Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету

Найменування

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

0 0 402 000 426 000 0 0



у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

разом (3+4) загальний фонд
спеціальний 

фонд

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку

разом (7+8) 

(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний фонд
спеціальний 

фонд

Забезпечення організації та проведення 

громадських робіт
402 000 402 000

7 8 9 101 2 3 4 5 6

2019 рік (проект)

загальний фонд
спеціальний 

фонд
разом (5+6) загальний фонд

спеціальний 

фонд
разом (8+9) загальний фонд

спеціальний 

фонд
разом (11+12) 

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено)

426 000 426 000

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

137 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

разом (5+6) загальний фонд
спеціальний 

фонд
разом (8+9) 

1 2 3 4 5 6

0

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний фонд
спеціальний 

фонд

0 0

715000

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

0 0

9. Структура видатків на оплату праці:
(грн)

426000

3 продукту

2 обсяг витрат тис.грн.

Програма зайнятості населення 

на період до 2020 року 402000 0 402000 426000 0

151

5

2 обсяг витрат тис.грн.

Програма зайнятості населення 

на період до 2020 року 319825 0 319825 715000 0

314 150 0 150

381000 0 381000

3 продукту

1 затрат

0

4
кількість громадян залучених до участі в 

громадських робіт
осіб

уладені договора
233 0 233 314 0

0 0

2271 2544 0 2544

7 якості

0

6
середні витрати на одного працівника

грн.
розрахунок

1367 0 1367 2271 0

0 05 ефективності

53 0 53

0

8
відсоток залучення безробітних до 

громадських робіт
відс.

річний звіт
144 0 144 188 0

0 0

0

4
кількість громадян залучених до участі в 

громадських робіт
осіб

уладені договора
150 0 150 151 0

0

188

1 затрат
7 8 9 10

2820

7 якості 0

0

6
середні витрати на одного працівника

грн.
розрахунок

2686 0 2686 2820 0

ефективності 0

106

0

8
відсоток залучення безробітних до 

громадських робіт
відс.

річний звіт
106 0 106 106 0



спеціальний 

фонд

Найменування
загальний фонд

спеціальний 

фонд
загальний фонд

спеціальний 

фонд

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

X

УСЬОГО

7 8 9 10 111 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

спеціальн

ий фонд
затверд

жено

фактич 

но 

зайняті

затверд

жено

фактич 

но 

зайняті

затверд

жено

фактич 

но 

зайняті

затверд

жено

фактич 

но 

зайняті

2021 рік 

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

загальний 

фонд

спеціальн

ий фонд

загальний 

фонд

спеціальн

ий фонд

загальний 

фонд

№ з/п Категорії працівників

2017 рік (звіт) 2018 рік (план) 2019 рік 2020 рік

1 УСЬОГО штатних одиниць

13 14 15 167 8 9 10 11 12

(грн)

№ з/п
Найменування місцевої/ регіональної 

програми

Коли та яким 

документом 

затверджена

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)

загальний фонд
спеціальний 

фонд
разом (4+5) 

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

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2017 - 2019 роках:

X X

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

загальний фонд
спеціальний 

фонд
разом (7+8) загальний фонд

спеціальний 

фонд
разом (10+11) 

715 000 715 000 381 000 381 000

Прогрма зайнятості населення 

м.Кропивницького на 2018-2020 

роки

рішення міської 

ради від 

06.09.2018 року 

№1422(зі 

змінами)

319 825 319 825

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом (7+8) 

1 2 3 4 5 6 7

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 2020 - 2021 роках:

(грн)

№ з/п
Найменування місцевої/ регіональної 

програми

Коли та яким 

документом 

затверджена

2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом (4+5) 

Прогрма зайнятості населення 

м.Кропивницького на 2018-2020 

роки

рішення міської 

ради від 

06.09.2018 року 

№1422  (зі 

змінами)

402 000 402 000 426 000 426 000

8 9

2021 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)

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2017 - 2021 роках:

12.1. Обсяги та джерела фінансування інвестиційних проектів у 2017 - 2019 роках
(грн)

Найменування об’єкта відповідно до 

проектно-кошторисної документації

Строк реалізації об’єкта 

(рік початку і 

завершення)

Загальна 

вартість 

об’єкта

2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект) 2020 рік (прогноз)

10 11 12 13

рівень 

будівельної  

готовності 

об’єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2017 році, очікувані результати у 

2018 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат кредитів на 2019 - 2021 роки

УСЬОГО

у тому числі оплата праці  штатних одиниць за загальним фондом, 

що враховані також у спеціальному фонді X X X X

загальний фонд
спеціальний 

фонд
загальний фонд

спеціальний 

фонд
загальний фонд

X X2
з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також 

у спеціальному фонді
X X X



Кількість безробітніх станом на 01.01.2017 р. становила 1397 чол., що на 1662 особи або 54,3% менше ніж на відповідну дату минулого року. З метою підтримки безробітнього населення 

тазабезпечення виконання суспільно-корисних робіт на території міста управлінням економіки спільно з КМРЦЗ щорічно вживаються заходи по залученню безробітніх до участі у громадських 

роботах. Так, відповідно до заходів Програми зайнятості населення на фінансування громадських робіт у 2017 році  передбачалося фінансування на організацію громадських робіт у сумі 320,0 

тис.грн., до громадських робіт залучено 234 Кропивчанина. Безробітні виконували суспільно- корисні роботи по благоустрою та озелененню території міста, обєктів  соціальної сфери і 

кладовищ, роботи повязані з ремонтом обєктів соціальної сфери, догляду та наданню допомоги особам похилого віку та інвалідам, супровоу осіб з інвалідністю з вадами зору, впорядкуванню 

місць меморіального поховання, памятників та памятних місць, які мають фіційний статус або зареєстровані на території міста.Брали участь у роботі пунктів обігріву, інформували населення 

стосовно порядку отримання житлових субсидії, забезпечувалижогляд та надавали допомогу соціальнр незахищених верствам населення та особам, які потрапили в складні обставини, що 

обумовлені їх медичним діагнозом чи соціальним статусом.У 2018 році розширено перелік роботодавців(підприємств, установ, організацій), за участю яких плануєься організація громадських 

 робіт.

На 2018 рік заплановано видатків на громадський бюджет 715 тис.грн. на 01 жовтня 2018 року використано 412,9 тис.грн. Розширено перелік видів суспільно-корисних робіт, а саме: роботи з 

локалізації наслідків надзвичайних ситуацій, роботи з оформлення документів на отримання житлових субсидій, догляд за дітьми-інвалідами, надання допомоги сімям, члени яких загинули, 

постраждали чи є учасниками АТО, супровід соціально-вразливих категорій населення, зокрема учасників АТО та членів їх сімей і соціально-інформаійний супровід учасників АТО.

Погашено кредиторську 

заборгованість за рахунок 

коштів Бюджетні 

зобов’язання (4+6)
загального 

фонду

спеціального 

фонду

1 2 3 4 5 6

14. Бюджетні зобов’язання у 2017 - 2019 роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2017 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)

планується погасити 

кредиторської заборгованості 

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

2018 рік 2019 рік

затверджені 

призначення

кредиторсь

ка 

заборгован

ість на 

початок 

поточного  

бюджетног

планується погасити 

кредиторської заборгованості 

за рахунок коштів

очікуваний 

обсяг взяття 

поточних 

зобов'язань

(3 – 5)

граничний 

обсяг

можлива 

кредиторсь

ка

заборгован

ість на 

початок 

планового  

0 0 0 319 825

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2018 - 2019 роках: 

(грн)

0 0 319 825

2282

Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку

320 000 319 825 0 0

7 8 9 10 11 121 2 3 4 5 6

4 5 6 7 8 9

3) дебіторська заборгованість у 2017 - 2018 роках:

(грн)

Код Економічної 

класифікації 

видатків 

бюджету / код 

Класифікації 

Найменування

Затверджено з 

урахуванням 

змін

Касові 

видатки/ 

надання 

кредитів

Дебіторська 

заборгованість 

на 01.01.2017

Дебіторська 

заборгованість 

на 01.01.2018

Очікувана 

дебіторська 

заборгованость  

на 01.01.2019

Причини виникнення 

заборгованості

715 000 381 000 0 0 0 381 0002282

Окремі заходи по 

реалізації державних 

(регіональних) програм, не 

віднесені до заходів 

розвитку

715 000 0 0 0

УСЬОГО 320 000 319 825 0 0 0

7 8 9 10

381 000 0 0 0 381 000УСЬОГО 715 000 0 0 0 715 000

Вжиті заходи щодо 

ліквідації 

заборгованості

1 2 3



Головний спеціаліст  ______________________________ Л.Клімченко

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2017 році, та очікувані результати у 2018 році.

Директор департаменту  ______________________________ А.Паливода

 (підпис)  (прізвище та ініціали)

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2019 році.

Для забезпечення  безробітних громадян міста Кропивницького робочими місцями потрібно виділити додатково згідно рішення Міської ради міста Кропивницього від 06 вересня 2018 року №1794    

619,0 тис.грн.

 15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2019 рік та на 2020 - 2021 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих 

2282

Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку 320 000 319 825 0 0

УСЬОГО 320 000 319 825 0 0 0

0


