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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024 РОКИ індивідуальний, Форма 2022-2

1 .ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ______________________________________________________________ _____________ 02_______________
(найменування головного розпорядника коштів міоцевого бюджету) (код Типової в ідомчої класиф ікації

видатків та кредитування місцевого 
бюджету)

2.Виконавчий комітет Вінницької міської ради_____________________________________________________________________  021
(найменування відповідального виконавця) , _ . . .  ..(код Типової відомчої класифікації

видатків та кредитування місцевого 
бюджету та номер в системі 
головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету)

03084813
(код за ЄДРПОУ)

03084813
(код за ЄДРПОУ)

0210170 0170 0131
Підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб 
місцевого самоврядування 02536000000

(код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування

МІГ.І ІР В П Г П  П іП Л И ГА Т І/ї

(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 2022 -2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

2) завдання бюджетної програми
Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядуван

3) підстави реалізації бюджетної програми

1.Бюджетний кодекс України
2.Закон України Про Державний бюджет України на відповідний рік;
ЗРішення міської ради Про бюджет Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік;
4. Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року №793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року N9836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зі змінами;
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2019 р. №106 «Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших
заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад»; 7.
Рішення міської ради від 24.09.2021 № 566 "Про прогноз бюджету Вінницької міської територіальної громади на 2022-2024 роки"
8. Програма економічного і соціального розвитку Вінницької міської територіальної громади на відповідний рік.

5.Надходження для виконання бюджетної програми:

1)надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 роках:
(грн)

Код Найменування

2020рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022рік (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 а  загального фонду бюджету X X 502 Ш X X 502 I I I 505 176 X X 505 1 76
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УСЬОГО 502 П І  І 502 111 [ 505 176І 505 1761

2)надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:
(грн)

Код Найменування

2023рік (прогноз) 2024рік (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 і'і іигшіьного фонду бюджету 591 057 X X 591 057 620 609 X X 620 609

УСЬОГО 591 057 591 057 620 609 620 609

6.Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету: 
1)видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020 -2022 роках:

(грн)
Код

Економічної
класифікації

видатків
бюджету

Найменування

2020рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет  
розвит ку

разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ому числі 
бюджет  
розвит ку

разом (7+8) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  тому числі 
бюджет  
розвит ку

разом (11+12)

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

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

502 111 502 111 505 176 505 176

УСЬОГО 502 111 502 111 505 176 505 176

2)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2020 -2022 роках:
(грн)

Код
Класифікації
кредитування

бюджету
Найменування

2020рік(звіт) 2021 рік (затверджено) 2022рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ому числі 
бюджет  
розвит ку

разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ому числі 
бюджет  
розвит ку

разом (7+8) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет  
розвит ку

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 2023 - 2024 роках:
________ ____ _______ __________________________ _________________________________________________________________________________(грн)

Код
Економічної
класифікації

видатків
бюджету

Найменування

2023рік (прогноз) 2024рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет  
розвитку

разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ому числі 
бюджет  
розвит ку

разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

591 057 591 057 620 609 620 609

УСЬОГО 591 057 591 057 620 609 620 609

4)надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2023 -2024 роках:
(грн)

Код
Класифікації
кредитування

бюджету
Найменування

2023рік (прогноз) 2024рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у т ому числі 
бюджет  
розвитку

разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ому числі 
бюджет  
розвит ку

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 2020 -2022 роках:
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(грн)

№з/п Напрями використання бюджетних коштів

2020рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022рік (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ому числі 
бюджет  
розвитку

разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет  
розвит ку

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 підвищення кваліфікації депутатів місцевих 
рад та посадових осіб місцевого самоврядування 502 111 502111 505 176 505 176

УСЬОГО 502 111 502 111 505 176 505 176

2)витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2023 -2024 роках:
(фн)

Ывз/п Напрями використання бюджетних коштів

2023рік (прогноз) 2024рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у т ому числі 
бюджет  
розвит ку

разом (3+4) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ому числі 
бюджет  
розвит ку

разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих 
рад та посадових осіб місцевого самоврядування 591 057 591 057 620 609 620 609

УСЬОГО 591 057 591 057 620 609 620 609

8.Результативні показники бюджетної програми:
^результативні показники бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(фн)

№з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

2020рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022рік (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
Завдання 1 Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

затрат

1 Кількість установ од. мережа штатів та 
контингентів 22 22 22 22

2 Середньорічне число посадових осіб місцевого 
самоврядування од. Штатний розпис 421 421 425 425

продукту

1 Кількість посадових осіб, які пройдуть перепідготовку та 
підвищення кваліфікації осіб План 92 92 80 80

ефективності

1 Витрати на одну посадову особу, що підвищить 
кваліфікацію грн. Розрахунковий показник 5 458 5 458 6 314 6 314

якості

1 Відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про 
освіту відс. Розрахунковий показник 21,9 21,9 18,8 18,8

2)результативні показники бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:
(фн)

№з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

2023рік (прогноз) 2024рік (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
Завдання 1 Забезпечення підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад та посадових осіб місцевого самоврядування

затрат

1 Кількість установ ОД. мережа штатів та 
контингентів 22 22 22 22

2 Середньорічне число посадових осіб місцевого 
самоврядування ОД. Штатний розпис 425 425 425 425

продукту

1 Кількість посадових осіб, які пройдуть перепідготовку та 
підвищення кваліфікації осіб План 88 88 88 88

ефективності

1 Витрати на одну посадову особу, що підвищить 
кваліфікацію грн. Розрахунковий показник 6 716 6 716 7 052 7 052

якості

1 Відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про 
освіту відс. Розрахунковий показник 20,7 20,7 20,7 20,7
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Э.Структура видатків на оплату праці:
( ф н )

Напрями використання бюджетних коштів
2020рік (звіт) 2021 рік 2022рік (проект) 2023рік (прогноз) 2024рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний
фонд загальний фонд

фактична 
наявність на 

30.09.2021

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 12
УСЬОГО
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що 
враховані також у спеціальному фонді X X X X X X

Ю.Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№з/п Категорії працівників
2020р ік (звіт) 2021 рік (план) 2022рік 2023рік 2024рік

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
Виконавчий комітет В інницько ї м іської 
ради 446,00 413,00 463,00 426,00 466,00 466,00 466,00

Штатних одиниць 4 4 6 ,0 0 4 1 3 ,0 0 4 6 3 ,0 0 4 2 6 ,0 0 4 6 6 ,0 0 4 6 6 ,0 0 4 6 6 ,0 0

Усього штатних одиниць 446,00 413,00 463,00 426,00 466,00 466,00 466,00
з них штатні одиниці за загальним фондом, 
що враховані також у спеціальному фонді X X X X X X X

11.Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми: 
1)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2020 - 2022 роках:

(ФН)

№з/л Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Коли та яким документом 
затверджена

2020рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022рік (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
Програма економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської територіальної громади на 
відповідний рік

рішення міської ради 502 111 502 111 505 176 505176

УСЬОГО 502 111 502 111 505 176 505 176

2)місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:
(фн)

№з/п Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Коли та яким документом 
затверджена

2023рік (прогноз) 2024рік (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
Програма економічного і соціального розвитку 
Вінницької міської територіальної громади на 
відповідний рік

рішення міської ради 591 057 591 057 620 609 620 609

УСЬОГО 591 057 591 057 620 609 620 609

12.0б’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:
(фн)

Найменування об'єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

Строк 
реалізаці 
ї  об'єкту 

(рік
початку і 
за верше 

ння)

Загальна
вартість
об'єкту

2020рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022рік (проект) 2023рік (прогноз) 2024рік (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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.
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У 2020 році кошти на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування не виділялись.
Для забезпечення підвищення кваліфікації 92 посадових осіб місцевого самоврядування в 2021 році передбачено в бюджеті Вінницької міської об'єднаної територіальної громади 502 111 грн.
Для забезпечення підвищення кваліфікації 80 посадових осіб місцевого самоврядування в 2022 році планується передбачити в бюджеті Вінницької міської територіальної громади 505 176 грн.
Проект на 2023 рік 591 057 грн. на підвищення кваліфікації 88 посадових осіб місцевого самоврядування.
Проект на 2024 рік 620 609 грн. на підвищення кваліфікації 88 посадових осіб місцевого самоврядування.

14.Бюджетні зобов'язання у 2020 - 2022 роках:
1)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020 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

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

УСЬОГО

2)кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:
(грн)

Код
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування

2021 рік 2022рік

затверджені
призначення

кредиторська 
заборгованість 

на початок
ПОТОЧНОГО

бюджетного
періоду

планується погасити кредиторську 
заборгованість за рахунок коштів

очікуваний обсяг
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

взяття поточних 
зобов'язань (3-5) загального

фонду
спеціального

фонду

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

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

502 111 502 111 505 176 505 176

УСЬОГО 502 111 502 111 505 176 505 176

3)дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 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. 2020

Дебіторська 
заборгованість 

на 01.01. 2021

Очікувана 
дебіторська 

заборгованість 
на 01.01. 2022

Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 9 10

2282
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку

УСЬОГО

4)аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2021 році.

Реєстрація бюджетних зобов’язань здійснюється відповідно до Наказу МФУ від 23.08.2012 року № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» (зі змінами). 
В 2021 році очікуваний обсяг поточних зобов’язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади становить 502 111 грн.
В 2022 планується взяття зобов'язань по загальному фонду бюджету Вінницької міської територіальної громади на загальну суму 505 176 грн.
Кредиторська та дебіторська заборгованість станом на 01.01.2022 року не очікуються.
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