
1. 

2. 

 

3. 

грн.

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування бюджетної 

програми/підпрограми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Відповідальний 

виконавець

Код Функціональної 

класифікації видатків 

та кредитування 

бюджету

2017 рік

(звіт)

2018 рік

(затверджено)

2019 рік

(проект)

2020 рік

(прогноз)

2021 рік

(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0610160

Керівництво і управління у відповідній сфері 

у містах (місті Києві), селищах , селах , 

об'єднаних  територіальних громадах.

Відділ освіти 

Ватутінської міської 

ради
0111 422606 482300 420100 443626 465807

0611010

Надання дошкільної освіти Відділ освіти 

Ватутінської міської 

ради

0910 10081104 11094295 12506400 13206758 13867096

0611020

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами(в 

т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями,гімназіями, колегіумами.

Відділ освіти 

Ватутінської міської 

ради 0921 20545409 24711435 27297400 28826054 30267357

0611090

Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти,заходи із позашкільної 

роботи з дітьми

Відділ освіти 

Ватутінської міської 

ради

0960 1021862 992900 1000600 1056634 1109465

0611150

Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів 

Відділ освіти 

Ватутінської міської 

ради

0990 913005 934100 764600 807418 847788

0611160 Інші програми,заклади та заходи у сфері 

освіти

Відділ освіти 

Ватутінської міської 

ради

1009170 1073057 1154600 1219258 1280220

0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти

Відділ освіти 

Ватутінської міської 

ради

0990 1001298 1059230 1144600 1208698 1269132

06

Реалізація державної політики в галузі освіти ,контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти. Створення умов для здобуття громадянами 

дошкільної, базової, повної загальної середньої та позашкільної освіти,розробка та організація виконання міської програми розвитку 

освіти.Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах 

та установах освіти.Здійснення фінансового забезпечення,контролю за фінансово-господарською діяльностю закладів освіти,збирання та 

опрацювання статистичної та фінансової інформації .

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ фінансового управління 

від 23.10.2018 №134

                  (найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

Відділ освіти Ватутінської міської ради

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2019 - 2021 РОКИ загальний (Форма 2019-1)

Мета діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету.

(код Типової відомчої 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих бюджетів)

Розподіл граничного обсягу витрат загального фонду місцевого бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:



0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти Відділ освіти 

Ватутінської міської 

ради

0990 7872 13827 10000 10560 11088

0613240 Інші заклади та заходи Відділ освіти 

Ватутінської міської 

ради

10860 3620 5430 5734 6021

0613242 Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Відділ освіти 

Ватутінської міської 

ради

1090 10860 3620 5430 5734 6021

0615030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного 

спорту

Відділ освіти 

Ватутінської міської 

ради

792316 987775 1051900 1110806 1166347

0615031

Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл 

Відділ освіти 

Ватутінської міської 

ради
0810 792316 987775 1051900 1110806 1166347

УСЬОГО 34796332 40279482 44201030 46676288 49010102

4. 

грн.

Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих бюджетів

Найменування бюджетної 

програми/підпрограми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевих бюджетів

Відповідальний 

виконавець

Код Функціональної 

класифікації видатків 

та кредитування 

бюджету

2017 рік

(звіт)

2018рік

(затверджено)

2019 рік

(проект)

2020 рік

(прогноз)

2021 рік

(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0610160

Керівництво і управління у відповідній сфері 

у містах (місті Києві), селищах , селах , 

об'єднаних  територіальних громад.

Відділ освіти 

Ватутінської міської 

ради

0111 0 0 0 0 0

0611010

Надання дошкільної освіти Відділ освіти 

Ватутінської міської 

ради

0910 841599 1109871 1152293 1216821 1277662

0611020

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними закладами(в 

т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при 

школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями,гімназіями, колегіумами.

Відділ освіти 

Ватутінської міської 

ради 0921 1157202 1415394 1209380 1277105 1340961

0611090

Надання позашкільної освіти позашкільними 

закладами освіти,заходи із позашкільної 

роботи з дітьми

Відділ освіти 

Ватутінської міської 

ради

0960 30343 39707 61297 64730 67966

0611150

Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів 

Відділ освіти 

Ватутінської міської 

ради

0990 9003 0 0 0 0

0611160 Інші програми,заклади та заходи у сфері 

освіти

Відділ освіти 

Ватутінської міської 

ради

43500 0 0 0 0

Розподіл граничного обсягу витрат спеціального фонду міського бюджету на 2019 рік та індикативних прогнозних показників на 2020 - 2021 роки за бюджетними програмами:



0611161 Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти

Відділ освіти 

Ватутінської міської 

ради

0990 43500 0 0 0 0

0611162 Інші програми та заходи у сфері освіти Відділ освіти 

Ватутінської міської 

ради

0990 0 0 0 0 0

0613240 Інші заклади та заходи Відділ освіти 

Ватутінської міської 

ради

0 0 0 0 0

0613242 Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

Відділ освіти 

Ватутінської міської 

ради

1090 0 0 0 0 0

0615030
Розвиток дитячо-юнацького та резервного 

спорту

Відділ освіти 

Ватутінської міської 

ради

22541 15040 23195 24494 25719

0615031

Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних 

шкіл 

Відділ освіти 

Ватутінської міської 

ради
0810 22541 15040 23195 24494 25719

УСЬОГО 2104188 2580012 2446165 2583150 2712308

(підпис) (прізвище та ініціали)

Н.В. Крижня
(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

С.М, БурбелоНачальник відділу освіти



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.

Одиниця 

виміру

2018 рік

(звіт)

2019 рік

(затверджено)

2020 рік

(проект)

2021 рік

(прогноз)

2022 рік

(прогноз)

2 3 4 5 6 7

осіб 572 556 526 526 526

% 87 85 82 84 85

% 100 100 100 100 100

грн 11236613 12839491 15224367 16031258 16848853

од 0 1 2 2 2

осіб 0 3 6 6 6

%
0 100 100 100 100

грн 0 0 7561 0 0

осіб 1661 1689 1689 1699 1708

з них дівчат осіб 854 872 872 850 850

кількість дітей у дошкільних закладах

Охоплення дітей інклюзивною освітою в ЗДО (% від кількості дітей , що 

мають показання для такої освіти)

видатки  на утримання дошкільних закладів

кількість інклюзивних груп у дошкільних закладах

кількість дітей  в інклюзивних групах

Реалізація державної політики в галузі освіти ,контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти. Створення умов для здобуття 

громадянами дошкільної, базової, повної загальної середньої та позашкільної освіти,розробка та організація виконання міської програми 

розвитку освіти.Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в 

навчальних закладах та установах освіти.Здійснення фінансового забезпечення,контролю за фінансово-господарською діяльностю 

закладів освіти,збирання та опрацювання статистичної та фінансової інформації .

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний 

розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату

1

Наданняв всебічної допомоги сім"ям у розвитку, вихованні та навчанні дитини.

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 - 2022 РОКИ загальний (Форма 2020-1)

1

.

_Відділ освіти Ватутінської міської ради
06 24417845 23202100000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

(код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

Охоплення дітей дошкільною освітою віком від 2 до 6 років

видатки  на утримання 1 дитини інклюзивної групи

кількість учнів у закладах освіти:

Забезпечення всебічного розвитку особистості шляхом формування особистості,навчання та виховання дітей в закладах загальної середньої освіти.

Забезпечення умов дітям з особливими освітніми потребами ,для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками

Охоплення гарячим харчуванням  дітей пільгових категорій (% від кількості 

цих дітей)



осіб 17 9 9 8 8

осіб 156 153 128 156 175

осіб 78 79 120 130 150

осіб 1 2 2 2 1

% 100 100 100 100 100

% 100 100 100 100 100

грн 25102423 27758228 30638892 32262753 33908154

од 0 1 1 1 1

осіб 0 1 1 1 1

грн 10000 23000 9092 0 0

% 100 100 100 100 100

осіб 410 417 415 415 415

% 40 45 48 50 55

од 12 12 12 12 12

од 27 66 35 40 45

осіб 2 2 1 0 0

осіб 40 30 46 45 45

грн 8900 9400 11500 14294 15109

грн 4927 1200 1200 0 0

осіб 240 216 241 241 241

% 12,3 11 12,3 12,3 12,2

грн 36807 22684 33394 35164 36958

од 60 80 80 80 80

од 20 28 28 28 28

осіб 51 42 40 40 40

кількість змагань різного рівня (міського, обласного, всеукраїнського) в яких 

прийняли участь вихованці

кількість зайнятих призових місць

кількість виставок та конкурсів всеукраїнського та обласного рівня в яких 

прийняли участь вихованці

кількість виконаних юнацьких та спортивних розрядів

кількість учнів ,які знаходяться на індивідуальному навчанні

Підключення закладів до швидкісного Інтернету (% від кількості ЗЗСО)

Охоплення дітей та підлітків інклюзивною освітою в ЗЗСО (% від кількості 

дітей , що мають показання для такої освіти)

середньорічна кількість дітей,які отримують позашкільну освіту

видатки  на утримання  закладів освіти

Фізичне виховання й фізкультурно-оздоровча діяльність у навчально-виховній сфері,розвиток здібностей у вибраному виді спорту.

Здобутя освіти дітьми з особливими освітніми потребами з урахуванням їхніх індивідуальних потреб в умовах інклюзивного навчання

видатки на виплату обласної стипендії та стипендій міського голови 

обдарованим дітям 

видатки на виплату грошової винагороди  учасникам олімпіад

кількість обдарованої молоді учасників олімпіад -одержувачів грошової 

винагороди 

Охоплення дітей і підлітків позашкільною освітою(% від кількості дітей та 

підлітків міста)

кількість отриманих  призових місць на виставках,конкурсах

середньорічна кількість дітей,які відвідують спортивну школу

рівень охоплення дітей та учнівської молоді фізкультурно-оздоровчою та 

спортивно-масовою роботою.(% від кількості дітей та молоді міста)

видатки на забезпечення та участь збірних команд у відповідних видах 

спорту  у чемпіонатах, першостях, кубках області.

кількість одержувачів обласної стипендії та стипендії міського голови

кількість інклюзивних класів

кількість учнів які навчаються в інклюзивних класах

видатки  на утримання 1 учня інклюзивного класу

кількість учнів які одержали свідоцтво про базову загальну середню освіту

Забезпечення ефективної державної політики для задоволення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця 

проживання

Стимулювання творчого,інтелектуального,духовного розвитку обдарованої молоді шляхом виплати грошової винагороди

Охоплення гарячим харчуванням  учнів пільгових категорій (% від кількості 

цих учнів)

кількість учнів які одержали атестат про повну загальну середню освіту

з них нагороджені золотою або срібною мелаллю



(грн)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональн

ої 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету

2018 рік

(звіт)

2019 рік

(затверджен

о)

2020 рік

(проект)

2021 рік

(прогноз)

2022 рік

(прогноз)

Номер цілі 

державної 

політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0610160 0160 0111

Відділ освіти Ватутінської міської 

ради                                               

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах , селах , об'єднаних  

територіальних громадах.

463080 420165 679700 733481 788448

0611010 1010 0910

Відділ освіти Ватутінської міської 

ради                                              

Надання дошкільної освіти 
11236613 12839491 15179000 16405273 17591076

0611020 1020 0921

Відділ освіти Ватутінської міської 

ради                                                    

Надання загальної середньої освіти 

загальноосвітніми навчальними 

закладами(в т.ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, 

ліцеями,гімназіями, колегіумами.

25102423 27758228 30638892 33073218 35551342

0611090 1090 0960

Відділ освіти Ватутінської міської 

ради                                                       

Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами 

освіти,заходи із позашкільної роботи з 

дітьми

952607 1007210 1324900 1429604 1534334

0611150 1150 0990

Відділ освіти Ватутінської міської 

ради                                                 

Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів 

882868 764930 929200 1002288 1076601

0611160

1160

Відділ освіти Ватутінської міської 

ради                                                         

Інші програми,заклади та заходи у 

сфері освіти

1026977 1160805 1500830 1614755 1733639

0611161

1160 0990

Відділ освіти Ватутінської міської 

ради                                               

Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти

1009530 1144775 1482700 1598269 1716431

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого 

бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:



0611162

1160 0990

Відділ освіти Ватутінської міської 

ради                                                      

Інші програми та заходи у сфері 

освіти

17447 16030 18130 16486 17208

0615030 5031 0810

Відділ освіти Ватутінської міської 

ради                                                     

Розвиток дитячо-юнацького та 

резервного спорту

917095 1068169 1291100 1392788 1494272

0615031 006 0810

Відділ освіти Ватутінської міської 

ради                                                

Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл 

917095 1068169 1291100 1392788 1494272

УСЬОГО 40581663 45018998 51543622 55651407 59769712

(грн)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональн

ої 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету

2018 рік

(звіт)

2019 рік

(затверджен

о)

2020 рік

(проект)

2021 рік

(прогноз)

2022 рік

(прогноз)

Номер цілі 

державної 

політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0610160 0160 0111

Відділ освіти Ватутінської міської 

ради                                               

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах , селах , об'єднаних  

територіальних громадах.

0 0 0 0 0

0611010 1010 0910

Відділ освіти Ватутінської міської 

ради                                              

Надання дошкільної освіти 

952435 1320183 915683 964214 1013389

0611020 1020 0921

Відділ освіти Ватутінської міської 

ради  Надання загальної середньої 

освіти загальноосвітніми навчальними 

закладами(в т.ч. школою-дитячим 

садком, інтернатом при школі), 

спеціалізованими школами, 

ліцеями,гімназіями, колегіумами.

1622519 2314522 1412806 1487839 1563780

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого 

бюджету на 2018 - 2022 роки за бюджетними програмами:



0611090 1090 0960

Відділ освіти Ватутінської міської 

ради                                                       

Надання позашкільної освіти 

позашкільними закладами 

освіти,заходи із позашкільної роботи з 

дітьми

21839 80095 66127 70708 74745

0611150 1150 0990

Відділ освіти Ватутінської міської 

ради                                                 

Методичне забезпечення діяльності 

навчальних закладів 

1 856 0 0 0

0611160 1160

Відділ освіти Ватутінської міської 

ради                                                         

Інші програми,заклади та заходи у 

сфері освіти

0 0 0 0 0

0611161 1160 0990

Відділ освіти Ватутінської міської 

ради                                               

Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти

0 0 0 0 0

0611162 1160 0990

Відділ освіти Ватутінської міської 

ради                                                      

Інші програми та заходи у сфері 

освіти

0 0 0 0 0

0615030 5031

Відділ освіти Ватутінської міської 

ради                                                     

Розвиток дитячо-юнацького та 

резервного спорту

15553 68727 22718 24014 25275

0615031 5031 0810

Відділ освіти Ватутінської міської 

ради                                                

Утримання та навчально-тренувальна 

робота комунальних дитячо-юнацьких 

15553 68727 22718 24014 25275

УСЬОГО 2612347 3784383 2417334 2546775,2 2677189

 (підпис)

 (ініціали та прізвище)

Керівник установи С.М.Бурбело
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Н.В.Крижня


