
Бюджетний запит на 2021 - 2023 роки загальний (Форма 2021-1)

1. Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдїївка

Донецької області (Ш0) 40865513 5202100000
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету) (код Типової відомчої 

класифікації видатків та
(код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

кредитування місцевого •

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів міського бюджету.
Мета - керівництво і управління в сфері культури. Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та 
збагачення духовного потенціалу. Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, 
що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками. Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення 
громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини. Духовне та естетичне виховання дітей та молоді. Надання якісних послуг зі 
складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації.
3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів міського бюджету, і 
показники їх досягнення

(гри)

Найменування показника результату Одиниця виміру 2019 рік 
(звіт)

2020 рік 
(затверджено)

2021 рік 
(проект)

2022 рік 
(прогноз)

2023 рік 
(прогноз)

і 2 3 4 5 6 7
Ціль державної політики 1

Реалізація державної політики у сфері 

культури і мистецтв, вільного розвитку 

культурно-мистецьких процесів, реалізація 

прав громадян, забезпечення доступності всіх 

видів культурних послуг та культурної 

діяльності для кожного громадянина.

грн. 3 890 296 4 053 681 4 604 500 5 040 550 ,5 266 590

Ціль державної політики 2
Забезпечення державою прав і свобод 
людини та їх гарантій, формування 
інтелектуального та культурного потенціалу 
як найвищої цінності нації.

грн. 3 654 055 4 465 422 5 629 685 6 835 806 7 299 396

Ціль державної політики З
Забезпечення реалізації заходів щодо 
розвитку закладів в галузі культури і 
мистецтва

грн. 285 000 115 000



4. Розподіл граничного обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету загального фонду міського бюджету на 2021 - 2023 роки за бюджетними 
програмами:

<грк),

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Т ипової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Функціональої 
класифікації видатків 

та кредитування 
бюджету

Найменування 
відповідального 

виконавця, 
найменування 

бюджетної програми 
згідно з Типовою 

програмною 
класифікацією 

видатків та 
кредитування 

місцевого бюджету

2019 рік 
(звіт)

2020 рік 
(затверджено)

2021 рік 
(проект)

2022 рік 
(прогноз)

2023 рік 
(прогноз)

Номер цілі 
державної 
політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1010160 1010160 0111

Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, 
об'єднаних територіальних 
громадах"

388258 416910 454300 454740 455100 1

1010160 1010160 0111 ВСЬОГО 388258 416910 454300 454740 455100

1014030 1014030 0824 Забезпечення діяльності 
бібліотек 1446093 1279140 1589800 1900600 2033600 1

1014040 1014040 0824 Забезпечення діяльності 
музеїв та виставок 177500 206860 246700 267460 285320 1

1014080 1014080 0829
Інші заклади та заходи в 
сфері культури та 
мистецтва

1717779 1926850 2313700 2417750 2492570 1

1014081 1014081 0829 Інші заклади в сфері 
культури і мистцтва 803656 867170 983700 1087750 1162570 1

1014082 1014082 0829 Інші заклади в сфері 
культури і мистцтва 914123 1059680 1330000 1330000 1330000 1

1014000 1014000 0820 ВСЬОГО
Культура та мистецтво 3341372 3412850 4150200 4585810 4811490

1011100 1011100 0910

Надання спеціальної 
освіти школами 
естетичного виховання 
(музичними, художніми, 
хореографічними, 
театральними, хоровими, 
мистецькими)"

3486643 4311162 5431100 6603730 7067320 2

1011100 1011100 0910 всього 3486643 4311162 5431100 6603730 7067320
УСЬОГО 7216273 8140922 10035600 11644280 12333910



(
5. Розподіл обсягу видатків бюджету та надання кредиту з бюджету спеціального фонду міського бюджету па 2021 - 2023 роки за бюджетними програмами:

0~рн)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Функціональої 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету

Найменування 
відповідального 

виконавця, 
найменування 

бюджетної програми 
згідно з Типовою 

програмною 
класифікацією видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету

2019 рік 
(звіт)

2020 рік 
(затверджено)

2021 рік 
(проект)

2022 рік 
(прогноз)

2023 рік 
(прогноз)

Номер цілі 
державної 
політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1014030 1014030 0824 Забезпечення діяльності 
бібліотек 14809 223921 1

1014040 1014040 0824 Забезпечення діяльності 
музеїв та виставок 24000 1

1014080 1014080 0829
Інші заклади та заходи в 
сфері культури та 
мистецтва

121857 1

1014081 1014081 0829 Інші заклади в сфері 
культури і мистцтва 17000 1

1014082 1014082 0829 Інші заклади в сфері 
культури і мистцтва 104857 1

1014000 1014000 0820 ВСЬОГО 
Культура та мистецтво 160666 223921 0 0 0

1011100 1011100 0960

Надання спеціальної 
освіти школами 
естетичного виховання 
(музичними, художніми, 
хореографічними, 
театральними, хоровими, 
мистецькими)"

167412 154260 198585 232076 232076 2

1011100 1011100 0960 всього 167412 154260 198585 232076 232076
1017324 1017324 0443 Будівництво установ та 

закладів культури 285000 115000 3

УСЬОГО 328078 663228 313632 232076 232076

Завідувач Народним музеєм

Головний бухгалтер

Тетяна ПЕРЕВЕРЗЄВА
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Олена СОЛОП1Х1НА
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)



Бюджетний запит на 2021 - 2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області 
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

2. Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області 
(найменування відповідального виконавця)

(1) (0)
Код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету

(11(01(11
Код Типової відомчої класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету та номер в 

системі головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету

40865513
(код за ЄДРПОУ)

40865513
(код за ЄДРПОУ)

3. 1010160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (м.Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних громадах 05202100000
(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
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Керівництво і управління в сфері культури у місті Авдіївка 2021-2023 роках.

4.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури.

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік», Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Закон України 
«Про військово-цивільні адміністрації», постанова Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 р. № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 
влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами), наказ Міністерства Фінансів України від 01.10.2010 р. № 1147 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Державне управління»» (зі змінами), наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження 
складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями) Наказ Фінансового управління військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка Донецької 
області №25 від 25.09.2020р. «Про затвердження Інструкції стосовно підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету на 2021 рік», розпорядження керівника військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 23 грудня №1300 "Про міський бюджет на 2021 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

Код 
Програмної 
класифікаці 
ї видатків

Найменування

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)
загальний 

фонд
спеціаль-ний 

фонд

у т.ч.
бюджет
розвитку

разом загальний фонд
спеціаль
ний фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом
загальний 

фонд
спеціаль
ний фонд

у т.ч.
бюджет
розвитку

разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 107+8 11 12 13 14=11+12
Надходження із загального 
фонду бюджету

388259 X X 388259 416910 X X 416910 454300 X X 454300

Власні надходження бюджетних 
установ

X X X

Інші надходження спеціального 
фонду

X X X



Повернення кредитів до 
бюджету

X X X

401000 Запозичення X X X

602400

Кошти, що передаються із 
загального фонду до спеціального 
фонду (бюджету розвитку)

X X X

602100 На початок періоду X X X X X X X X X
602200 На кінець періоду X X X X X X X X X

ВСЬОГО 388259 388259 416910 416910 454300 454300

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках
------------------- -------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------

Код Найменування

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний 
фонд

у т.ч.
бюджет 
розвитку

разом загальний фонд
спеціальний

фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8

Надходження із загального фонду 
бюджету 454740 X X 454740 455100 X X 455100
Власні надходження бюджетних
vctbhor

X X
Інші надходження спеціального X X
Повернення кредитів до бюджету X X

401000 Запозичення X X

602400
Кошти, що передаються із 
загального фонду до спеціального 
фонду (бюджету розвитку)

X X

ВСЬОГО 454740 454740 455100 455100

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету
6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках

(гри)

КЕКВ Найменування

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)
загальний 

фонд
спеці аль-ний

фонд

у т.ч.
бюджет
розвитку

разом загальний фонд
спеціаль
ний фонд

у т.ч.
бюджет
розвитку

разом загальний фонд
спеціаль
ний фон,Д

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом

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

2000 Поточні видатки 388259 388259 416910 416910 454300 454300

2100
Оплата праці і нарахування 
на заробітну плату

379971 379971 405400 405400 442600 442600

2110 Оплата праці 311452 311452 332300 332300 362800 362800
2111 Заробітна плата 311452 311452 332300 332300 362800 362800

2120
Нарахуванняна заробітну плату 68519 68519 73100 73100 79800 79800

2200
Використання товарів і 
послуг

8288 8288 11510 11510 11700 11700

2210
Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

1000 1000 1550 1550 1200 1200

2240
Оплата послуг (крім 
комунальних)

2202 2202 5100 5100 5100 5100

2250 Видатки на відрядження 2328 2328

2270
Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв

2758 2758 4500 4500 5400 5400

2271 Оплата теплопостачання 1181 1181 2000 2000 3160 3160

2272
Оплата водопостачання 
водовідведення

100
___ ґ

100 110 110 по
___

по



2273 Оплата електроенергії 1421 1421 2320 2320 2060 2060
2275 Оплата інших енергоносіїв 56 56 70 70 70 70

2282

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

0 360 360 0

3000 Капітальні видатки 0 0 0

3100
Придбання основного 
капіталу

0 0 о

3110
Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування

0 0 0

ВСЬОГО 388259 388259 416910 416910 454300 454300

6.2. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках

КЕКВ Найменування

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний 

фонд
спеціальний

фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом загальний фонд
спеціальний 

фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8

2000 Поточні видатки 454740 454740 455100 455100

2100 Оплата праці і нарахування 
на заробітну плату 442600 442600 442600 442600

2110 Оплата праці 362750 362750 362750 362750
2111 Заробітна плата 362750 362750 362750 362750

2120
Нарахуванняна заробітну плату

79850 79850 79850 79850

2200 Використання товарів і 
послуг 12140 12140 12500 12500

2210
Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 1200 1200 1200 1200

2240
Оплата послуг (крім 
комунальних) 5100 5100 5100 5100

2270 Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв 5840 5840 6200 6200

2271 Оплата теплопостачання 3420 3420 3630 3630

2272
Оплата водопостачання 
водовідведення 120 120 130 130

2273 Оплата електроенергії 2220 2220 2350 2350
2275 Оплата інших енергоносіїв 80 80 90 90

2282

Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) 
програм, не віднесені до 
заходів розвитку 0 0

3000 Капітальні видатки 0 0

3100
Придбання основного 
капіталу 0 0

3110
Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування 0 0
всього 454740 454740 455100 455100



6.3. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках

ккк Найменування

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний
<|юцд

спеці аль-ний 
фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом загальний фонд
спеціаль
ний фонд

у т.ч.
бюджет 
розвитку

разом загальний фонд
спеціаль
ний фонд

у т.ч.
бюджет
розвитку

разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8 11 12 13 14=11+12
4000 Кредитування
4100 Внутрішнє кредитування
4110 Надання внутрішніх кредитів

ВСЬОГО

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках
(П>н.)

ККК Найменування

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний 
фонд

спеціальний
фонд

у т.ч.
бюджет
розвитку

разом загальний фонд
спеціальний

фонд

у т.ч. 
бюджет
розвитку

разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8

4000 Кредитування
4100 Внутрішнє кредитування
4110 Надання внутрішніх кредитів

всього
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів
7.1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний 
фонд

спеці аль-ний 
фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом загальний фонд
спеціаль
ний фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом загальний фонд
спеціаль
ний фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом

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

1

Забезпечення виконання 
наданих законодавством 
повноважень у сфері культури.

388259 388259 416910 416910 454300 454300

всього 388259 388259 416910 416910 454300 454300

7.2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках
--------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (Т»),

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний 
фонд

спеці аль-ний
фонд

у/и.ч. 
бюджет 
розвитку

разом загальний фонд
спеціаль
ний фонд

у т.ч. 
бюджет 

розвитку
разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8

1

Забезпечення виконання 
наданих законодавством 
повноважень у сфері культури.

454740 454740 455100 455100

всього 454740 454740 455100 455100



9 премія 109282 106200 50000 133200 133200
всього 311452 332300 362800 362750 362750
в тому числі 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)
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

затверджено
фактично 
зайняті затверджено

фактично 
зайняті затверджено, в т.ч.: чоловіків жінок

фактично 
зайняті, в

т.ч.:
чоловіків жінок

затверджен
о, в т.ч.:

чоловіків жінок
фактично 
зайняті, в

т.ч.:
чоловіків жінок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14 15 16 17 18
Начальник відділу 1 1 1 1 1 1
ВСЬОГО штатних одиниць 1 1 1 1 1 1
з них штатні одиниці за загальним 
фондом, що враховані також у 
спеціальному Фонді

X X X X X X X X

№ з/п Категорії працівників

2021 рік 2022 рік 2023 рік

за
га

ль
ни

й 
фо

нд

в т.ч.

сп
ец

іа
ль

ни
 

й 
фо

нд

в т.ч.

за
га

ль
ни

й 
фо

нд

сп
ец

іа
ль

ни
йф

он
д

за
га

ль
ни

й 
фо

нд

сп
ец

іа
ль

ни
 

й 
фо

нд

чоловіків жінок чоловіків жінок

1 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Начальник відділу 1 1 1 1
ВСЬОГО штатних одиниць 1 1 1 1
з них штатні одиниці за загальним 
фондом, що враховані також у 
спеціальному фонді

X X X X X

11. Місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку м.Авдіївка Донецької області), які виконуються у 2019-2023 роках в межах бюджетної програми

№з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Коли та яким 
документом 
затверджена

Короткий зміст 
заходів за 

програмою

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз)
ігри.;

2023 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний 
фонд

разом
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
разом загальний фонд

спеціальний 
фонд

разом
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
разом

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ВСЬОГО

12. Об’єкти (будівництва, реконструкції та реставрації), які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку
12.1. Об'єкти (будівництва, реконструкції та реставрації), які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках

№з/п Найменування об'єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

Строк 
реалізації 

об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Наявність 
проектної 

документації 
(дата, №, чим 

затверджено, рік 
розроблення)

Позитивний 
комплексний 

висновок 
(дата, №)

Загальна вартість об'єкта 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено)

Фактично 
профінансо 

вано 
реалізацію 

об'єкта 
станом на 
01.09.2020

Очікуване 
виконання 
до кінця 

2020 року

___________________ ИР"-/ 
2021 рік (проект) Обгрунтува 

пня 
нсобхідност 
і виділення 
коштів на 
2021 рік 

(обов’язков 
с посилання 

на 
нормативни

Всього
очікуваний 
залишок на
01.01.2021

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 
бюджетног 
о періоду, 

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
перехідні
першочергові
інші
ВСЬОГО



12.2. Об’єкти (будівництва, реконструкції та реставрації), які виконуватимуться в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2023 роках

(грн)

№з/п
Найменування об*єісга відповідно до 
проектно-кошторисної документації

Строк 
реалізації 

об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Наявність 
проектної 

документації 
(дата, №, чим 

затверджено, рік 
розроблення)

Позитивний 
комплексний 

висновок 
(дата, №)

Загальна вартість об'єкта 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
Обґрунтування 

необхідності виділення 
коштів на 2022-2023 

роки (обов’язкове 
посилання на 

нормативний документ, 
відповідно до якого існує 
необхідність у коштах)

Всього
очікуваний 
залишок на 
01.01.2021

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

перехідні
першочергові
інші
ВСЬОГО

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду міського бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування 
необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки

Планові призначення з урахуванням змін на 2019 рік для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури становили 389790 грн. Касове виконання загального фонду за 2019 рік склало 
388258 грн., що становить 99,6 % до уточненого плану на 2019 рік за рахунок економії на видатки за спожиті енергоносії та економії по фонду оплати праці.
В 2019 році кількість наданих відповідей на отримані доручення, листи, звернення скарги, заяви на 54, або на 18,7 % більше, ніж було затверджено у бюджетній програмі у зв'язку зі збільшенням вхідної кореспонденції. Кількість 
фактично підготовлених нормативно-правових актів за 2019 рік склала на 70, або на 79,5 % більше у порівнянні із затвердженою кількістю.

Робота відділу культури протягом 2020 року спрямовувалась на забезпечення конституційних прав доступу до надбань культури і мистецтва, задоволення інтелектуальних та духовних потреб громадян, створення умов 
для творчого розвитку особистості, національно-культурного розвитку, забезпечення реалізації державної політики в галузі культури, зміцнення духовних основ українського суспільства, сприяння розвитку і функціонуванню 
української мови, патріотичне виховання населення, збереження, розвиток, популяризація культурної самобутності, традицій, культурно-мистецьких проектів. Планові призначення з урахуванням змін на 2020 рік для 
забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури становлять 416910 грн. Очікуване виконання загального фонду за 2020 рік - 416910 грн., що становить 100 % до уточненого плану на 2020 рік. 
Виникнення дебіторської та кредиторсько заборгованості на кінець 2020 року не передбачається. Кількість наданих відповідей на отримані доручення, листи, звернення скарги, заяви передбачається у розмірі 340, кількість 
фактично підготовлених нормативно-правових актів за 2020 - 160, що становить 100% затвердженої кількості у бюджетній програмі. На виконання заходів щодо посилення стану протипожежного захисту установ та закладів 
відділу культури проведені видатки на придбання вогнегасників за КЕКВ 2210 у сумі 450 грн.

Для забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері культури витрати на 2021 рік передбачені у сумі 454300 грн., на 2022 р. - 454740 грн., на 2023 р. - 455100 грн. що забезпечує оптимальну 
потребу у видатках на виплату заробітної плати, оплату енергоносіїв, інших поточних видатків в повному обсязі.

14. Бюджетні зобов’язання у 2019 - 2021 роках
14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом міського бюджету у 2019 (звітному) році

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом міського бюджету у 2020 - 2021 (поточному та плановому) роках

КЕКВ/ККК Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові видатки/ 
надання 
кредитів

Кредиторська 
заборгованії 

ь на 
01.01.2019

Кредиторськ 
а 

заборговані 
ть на 

01.01.2020

Зміна 
кредиторської 
заборгованості

Погашено кредиторську

Бюджетні 
зобов’язаннязагального 

фонду
спеціального 

фонду

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10=4-+6

ВСЬОГО

(грн)

КЕКВ/ККК Найменування

2020 рік 2021 рік

затверджені 
призначення

кредиторська 
заборгованість
на 01.01.2020

планується погасити

очікуваний обсяг 
взяття поточних 

зобов’язань

граничний 
обсяг

можлива 
кредиторська 
заборговані 

ть на 
01.01.2021

планується погасити

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов’язань

загального 
фонду

спеціального
фонду

загального 
фонду

спеціального 
фонду

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

ВСЬОГО



14.3. Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 (звітному та поточному) роках

КЕКВ/ККК Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові видатки/
надання
кредитів

Дебіторська 
заборгованіст 

ь на 
01.01.2019

Дебіторська 
заборгованіс 

ть на 
01.01.2020

Очікувана 
дебіторська 

заборгованість на 
01.01.2021

Причини 
виникнення 
заборговано 

оті

Вжиті заходи 
ЩОДО 

погашення 
заборгованос 

ті

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЬОГО

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році

14.5. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду
(гри)

№з/п Найменування Статті (пункти) нормативно-правового акта

Обсяг видатків/ 
надання кредитів, 

необхідний для 
виконання статей 

(пунктів)

Обсяг 
видатків/на 

дання 
кредитів, 

врахований 

У 
граничному 

обсязі

Обсяг 
видатків/над 

ання 
кредитів, не 

забезпечений 
граничним 

обсягом

Заходи, яких необхідно вжити для 
забезпечення виконання статей (пунктів) 

нормативно-правового акта в межах 
граничного обсяг}'

1 2 3 4 5 6=4-5 7
Нормативно-правовий акт
Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація
ВСЬОГО

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

------------------- :/ Z
В.о. начальника відділу культури Тетяна ГІЕРЕВЕРЗЄВА

(підпис)/L (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Головний бухгалтер — Олена СОЛОШХІНА
(підпис) (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)



Бюджетний запит на 2021 - 2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області 
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

2. Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області 
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0)
Код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету

11)10X1.)
Код Типової відомчої класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету та номер в 

системі головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету

40865513
(код за ЄДРПОУ)

40865513
(код за ЄДРПОУ)

3. __________ 1014030_________________________ 4030_____________
(код Програмної класифікації (код Типової програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого видатків та кредитування місцевого 
бюджету) бюджету)

_______ 0824____________Забезпечення діяльності бібліотек 05202100000
(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)

класифікації видатків та Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування бюджету) кредитування місцевого бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальної доступності до інформації та культурних цінностей, що зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками у 2021 - 2023
роках.
4.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, 
комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням.
4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет У країни на 2021 рік»,наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 
01.10.2010 р. №1150/41 (зі змінами), Постанова КМУ від 22.01.2005 № 84 «Про затвердження Порядку виплати доплати за вислугу років працівникам державних і комунальних бібліотек» (зі змінами), 
Постанови КМУ від 30.08.2002р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей 
бюджетної сфери» (зі змінами), наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», (зі змінами), наказ 
Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), наказ Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Фінансового управління військово-цивільної 
адміністрації м. Авдіївка Донецької області №25 від 25.09.2020р. «Про затвердження Інструкції стосовно підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету на 2021 рік», розпорядження керівника 
військово-цивільної адміністрації від 23 грудня 2020 року №1300 "Про міський бюджет на 2021 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

Код 
Програмної 
класифікаці 
і видатків

та

Найменування

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний (|юнд
спеціаль-ний 

фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом загальний фонд спеціаль-ннй
фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

утл
бюджет
розвитку

разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8 11 12 13 14=11+12
Надходження із загального 
фонду бюджету

1446093 X X 1446093 1279140 X X 1279140 1589800 X X 1589800

Власні надходження бюджетних
установ

X 14809 14809 X 157921 157921 X

Інші надходження спеціального 
фонду

X X 0 X



5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

Повернення кредитів до 
бюджету

X X X

401000 Запозичення X X X

602400

Кошти, що передаються із 
загального фонду до спеціального 
фонду (бюджету розвитку)

X X 66000 66000 66000 X

602100 На початок періоду X X X X X X X X X
602200 На кінець періоду X X X X X X X X X

ВСЬОГО 1446093 14809 1460902 1279140 223921 66000 1503061 1589800 1589800

(Ф")

Код Найменування
2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний фонд
спеціальний 

фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом загальний фонд спеціальний
фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8

Надходження із загального
фонду бюджету 1900600 X X 1900600 2033600 X X 2033600
Власні надходження бюджетних X X
Інші надходження спеціального X X
Повернення кредитів до X X

401000 Запозичення X X

602400
Кошти, що передаються із загального 
фонду до спеціального фонду 
(бюджету розвитку)

X X

всього 1900600 1900600 2033600 2033600

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету
6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках

KERB Найменування
2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний фонд спсціаль-ний 
фонл

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом загальний фонд спсціаль-ний 
фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом загальний
(|юнд

спеціаль
ний фонд

у т.ч.
бюджет
розвитку

разом

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

2000 Поточні видатки 1446093 1446093 1279140 1279140 1589800 1589800

2100 Оплата праці і нарахування 
на заробітну плату

1008327 1008327 1172900 1172900 1496200 1496200

2110 Оплата праці 826341 826341 961850 961850 1226400 1226400
2111 Заробітна плата 826341 826341 961850 961850 1226400 1226400

2120 Нарахуванняна заробітну плату 181986 181986 211050 211050 269800 269800

2200 Використання товарів і 
послуг

437766 437766 106240 106240 91300 91300

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

90900 90900 9420 9420 3500 3500

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних)

284840 284840 14180 14180 15900 15900

2270 Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв

62026 62026 80040 80040 71900 71900

2271 Оплата теплопостачання 1029 1029 2235 2235 3810 3810
2272 Оплата водопостачання 

водовідведення
763 763 1430 1430 1320 1320

2273 Оплата електроенергії 6559 6559 8940 8940 7150 7150
2275 Оплата інших енергоносіїв 53675 53675 67435 67435 59620 59620

( с



2282

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

0 2600 2600 0

2800 Інші видатки 2300
3000 Капітальні видатки 14809 14809 223921 66000 223921 0

3100 Придбання основного 
капіталу

14809 14809 223921 66000 223921 0

3110
Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування

14809 14809 223921 66000 223921 0

ВСЬОГО 1446093 14809 1460902 1279140 223921 66000 1503061 1589800 1589800

6.2. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках
--------------- ----------------------------------------------------- ------------------------------------ т____________________________ _______________________ -_______________________ <ФН),

KERB Найменування
2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний 
фонд

у т.ч.
бкхУжет
розвитку

разом загальний фонд спеціальний 
фонд

у т.ч.
бюджет
розвитку

разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8

2000 Поточні видатки 1900600 1900600 2033600 2033600

2100 Оплата праці і нарахування 
на заробітну плату 1806940 1806940 1935200 1935200

2110 Оплата праці 1481100 1481100 1586200 1586200
2111 Заробітна плата 1481100 1481100 1586200 1586200

2120 Нарахуванняна заробітну плату
325840 325840 349000 349000

2200 Використання товарів і 
послуг 93660 93660 98400 98400

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 3500 3500 3500 3500

2240 Оплата послуг (крім 
комунальних) 12500 12500 12500 12500

2270 Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв 77660 77660 82400 82400

2271 Оплата теплопостачання 4120 4120 4370 4370

2272
Оплата водопостачання 
водовідведення 1430 1430 1520 1520

2273 Оплата електроенергії 7720 7720 8190 8190
2275 Оплата інших енергоносіїв 64390 64390 68320 68320

2282

Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) 
програм, не віднесені до 
заходів розвитку 0 0

3000 Капітальні видатки 0 0

3100 Придбання основного 
капіталу 0 0

3110
Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування 0 0
ВСЬОГО 1900600 1900600 2033600 2033600



<ФН),

6.3. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках

ККК Найменування

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний фонд спеці аль-ний 
фонд

у т.ч. 
бюджет
розвитку

разом загальний фонд спеці аль-ний 
фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом загальний
фонд

спеціаль
ний (|юнд

ут.ч.
бюджет
розвитку

разом

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

4000 Кредитування
4100 Внутрішнє кредитування
4110 Надання внутрішніх кредитів

ВСЬОГО

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках
(ф")

ККК Найменування

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний фонд
спеціальний 

фонд

ут.ч. 
бюджет
розвитку

разом загальний фонд спеціальний
фонд

ут.ч.
бюджет
розвитку

разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8

4000 Кредитування
4100 Внутрішнє кредитування
41 10 Надання внутрішніх кредитів

ВСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів
7.1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

<Ф"),

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний фонд
спсціаль-ний 

фонд

ут.ч. 
бюджет 
розвитку

разом загальний фонд спсціаль-ний 
фонд

ут.ч. 
бюджет 
розвитку

разом
загальний

(|юнд
спеціаль
ний (|ЮНД бюджет

розвитку
разом

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

1

Забезпечення доступності для 
громадян документів та 
інформації, створення умов для 
повного задоволення духовних 
потреб громадян, сприяння 
професійному та освітньому 
розвитку громадян,

1446093 14809 1460902 1279140 223921 66000 1503061 1589800 1589800

всього 1446093 14809 1460902 1279140 223921 66000 1503061 1589800 1589800

7.2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках
(фи)

№ з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний фонд спеціаль-ний 
фонд

ут.ч. 
бюджет
розвитку

разом загальний фонд спсціаль-ний
фонд

ут.ч.
бюджет 
розвитку

разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8

1

Забезпечення доступності для 
громадян документів та 
інформації, створення умов для 
повного задоволення духовних 
потреб громадян, сприяння 
професійному та освітньому 
розвитку громадян.

1900600 1900600 2033600 2033600

ВСЬОГО 1900600 1900600 2033600 2033600



(грн.)
8. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2023 роках

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело 
інформації

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом
загальний 

фонд
спеціальний

фонд разом
загальний

(|юнд
спеціальний 

фонд разом
загальний 

фонд
спеціальний

(|юнд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 затрат

Кількість установ ЦБС ОД.

Положення 
по відділу 
культури

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

у т.ч. кількість бібліотек од.
Положення 
по відділу 
культури

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Кількість ставок - всього ОД.
Штатний 
розпис 9,75 9,75 11,5 11,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

у т.ч. керівних працівників ОД.
Штатний 
розпис

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

спеціалістів од.
Штатний 
розпис 6,25 6,25 8 8 9 9 9 9 9 9

робітників од.
Штатний
оозпис

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
2 продукту 0

Число читачів
осіб, у т. ч.

Основні 
показники 
діяльності 

Централізо-

4100 4100 3594 3594 3911 3911 3931 3931 3980 3980
чоловіків 1480 1480 1489 1489 1506 1506
жінок 2431 2431 2442 2442 2474 2474

з них віком до 15 років
осіб, у т.ч. 568 568 450 450 533 533 538 538 560 560
чоловіків 220і 220 222 222 227 227
жінок 313 313 316 316 333 333

віком від 15 до 21 року
осіб, у т.ч. 679 679 550 550 558 558 563 563 570 570
чоловіків 260 260 262 262 264 264
жінок 298 298 301 ЗОЇ 306 306

віком старше 21 рік
осіб, у т.ч. 2853 2853 2594 2594 2820 2820 2830 2830 2850 2850
чоловіків ваної 

бібліотечної 
системи

1000 1000 1005 1005 ' 1015 1015
жінок 1820 1820 1825 1825 1835 1835

Бібліотечний фонд прим. 69801 69801 70380 70380 70451 70451 70851 70851 71201 71201

у т.ч. поповнення прим. 187 187 551 551 350 350 400 400 350 350
Бібліотечний фонд грн. 359039 359039 437450 437450 462450 462450 492450 492450 517450 517450
у т.ч. поповнення грн. 16886 16886 78411 78411 25000 25000 30000 30000 25000 25000
Кількість книговидач од. 89468 89468 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000 78000

3 ефективності 0 0
Кількість книговидач на одного 
бібліотекаря

од. Розрахунок 14315 14315 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000 13000

Середні витрати на 
обслуговування одного читача

грн. Розрахунок 353 353 368 368 406 406 484 484 565 565



9. Структура видатків на оплату праці

4 якості 0
Динаміка збільшення кількості 
книговидач в планвому періоді по 
відношенню до фактичного показника 
попередньго періоду

% Розрахунок 115 115 87 87 114 114 100 100 100 100

Динаміка збільшення бібліотечного 
фонду в плановому періодіпо 
відношенню до фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунок 100 100 100,8 100,8 зо ЗО 100,6 100,6 100,5 100,5

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№з/п Найменування
2019 рі к (звіт) 2020 рік (затверджено) 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 II

1 виплати обов’язкового 
характеру, всього 602666 843748 1207466 1457637 1561135

2 фонд заробітної плати за 
посадовими окладами 392382 519336 653434 795174 851646

3 надбавки та вислуга 
бібліотекарем 127001 202961 405274 491729 526640

4 допомога на оздоровлення 26777 37589 47134 58539 62695
5 доплата за прибирання 

санвузлів 2513 3068 3516 3901 4180
6 доплата до мінімальної 

заробітної плати 50490 80794 98108 108294 115974
2 індексація зарооїтної плати
8 виплати необов'язкового 

характеру, всього 223675 118102 18934 23433 25065

9 Видатки на виплату надбавки у 
граничному розмірі 50 відс. 
посадового окладу за роботу з 
особливими умовами праці

107748 63062

10 матеріальна допомога на 
вирішення соціально-побутових 
питані»

10710 14159 18934 23433 25065

11 премія 105217 40881
12 ВСЬОГО 826341 961850 1226400 1481070 1586200

в тому числі оплата праці 
штатних одиниць за
загальним фондом, що

X X X X X

№ з/п Категорії працівників

2019 рік (звіт) 2020 рік (план)
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

затверджено фактично 
зайняті затверджено фактично 

зайняті
затверджено, в

т.ч.:
чоловіків жінок

фактично 
зайняті, в т.ч.: чоловіків жінок затверджено,

в т.ч.: чоловіків жінок
фактично 
■зайняті, в 

т.ч.:
чоловіків жінок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Керівники 1 1 1 1 1 1
2 Спеціалісти 9 6,25 8 8 7 7



3 Робітники 2,5 2,5 2,5 1,5 1 1 І
ВСЬОГО штатних одиниць 12,5 9,75 11,5 1,5 10 9 0 9
з них штатні одиниці за 
загальним фондом, що 
враховані також у
спеціальному фонді

X X X X X X X X

№ з/п Категорії працівників

2021 рік 2022 рік 2023 рік

за
га

ль
ни

й
фо

нд

В т.ч.

сп
ец

іа
ль

ни
 

й 
фо

нд

в т.ч.

за
га

ль
ни

й 
фо

нд

сп
ец

іа
ль

ни
 

й 
фо

нд

за
га

ль
ни

й 
фо

нд

сп
ец

іа
ль

ни
 

й ф
он

д

чоловіків ЖІНОК чоловіків жінок

1 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Керівники 1 1 1 1
2 Спеціалісти 9 9 9 9
3 Робітники 2,5 1,5 1 2,5 2,5

ВСЬОГО штатних одиниць 12,5 1,5 11 12,5 12,5
з них штатні одиниці за 
загальним фондом, що 
враховані також у
спеціальному фонді

X X X X X

11. Місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку м.Авдіївка Донецької області), які виконуються у 2019-2023 роках в межах бюджетної програми
<ФН)

№ з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Коли та яким 
документом 
затверджена

Короткий зміст 
•заходів за 
програмою

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
<|юнд разом загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
(|)ОНД разом -загальний 

фонд
спеціальний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ВСЬОГО

12. Об’єкти (будівництва, реконструкції та реставрації), які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку
12.1. Об’єкти (будівництва, реконструкції та реставрації), які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках

(фН.)

№ з/п Найменування об'єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

Строк реалізації 
об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Наявність 
проектної 

документації 
(дата, №, чим 

затверджено, рік 
розроблення)

Позитивний 
комплексний 

висновок 
(дата, №)

Загальна вартість об'єкта 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено)

Фактично 
профінансо 

вано 
реалізацію 

об'єкта 
станом на 
01.09.2020

Очікуване 
виконання 
до кінця 

2020 року

2021 рік (проект) Обгрунтував 
ня 

необхідності 
виділення 
коштів на 
2021 рік 

(обов’язкове 
посилання 

на 
нормативний

Всього
очікуваний
залишок на
01.01.2021

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 14 15
перехідні
першочергові
інші
ВСЬОГО



12.2. Об'єкти (будівництва, реконструкції та реставрації), які виконуватимуться в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2023 роках

---------------- ---------------------------------------------------------- ----------------------- ------------------------------------------- ------------------------- --------------------- ----------------------------------------------------- (Д’*)

№ з/п Найменування об'єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

Строк реалізації 
об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Наявність 
проектної 

документації 
(дата, №. чим 

затверджено, рік 
розроблення)

Позитивний 
комплексний 

висновок 
(дата, №)

Загальна вартість об'єкта 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

Обгрунтування 
необхідності виділення 

коштів на 2022-2023 роки 
(обов'язкове посилання на 

нормативний документ, 
відповідно до якого існує 
необхідність у коштах)

Всього
очікуваний
залишок на
01.01.2021

спеціальний 
(|юнд 

(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
перехідні
першочергові
інші
ВСЬОГО

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду міського бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування 
необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки

У 2019 році діяльність бібліотек ЦБС була спрямована на підтримання позитивного іміджу, співпрацю з соціальними партнерами, здійснення оперативного і комфортного обслуговування користувачів на більш якісному рівні, 
забезпечення користувачів бібліотек інформацією щодо діяльності органів влади, здійснення просвітницької діяльності шляхом популяризації досягнень вітчизняної та світової науки, культури та літератури, впровадження нових форм 
роботи та сучасних інформаційних технологій. Заплановані асигнування на 2019 рік по програмі склали 1486619 грн., касові видатки склали 1460902 грн., економія склалася за рахунок зменшення витрат на поточний ремонт бібліотеки, 
економії на сплату енергоносіїв, економії по фонду оплати праці. Послугами Централізованої бібліотечної системи скористались у 2019 році - 3401 особа.

У 2020 році не зважаючи на дію обмежень, спричинених гострою вірусною хворобою COVID-19, бібліотеки продовжують залишатись центром для всіх верств населення, що дозволяє поєднувати у своїй діяльності різні 
аспекти: інформаційні, освітні, загальнокультурні і соціальні. Завдяки технічному переоснащенню бібліотеки-філії № 2 (забезпечення доступу до мережі Інтернет) та бібліотеки-філії № 3 (придбання сучасних ноутбуків для персоналу і 
користувачів у рамках грантового проекту House of Europe) значно розширились способи подачі інформації для користувачів бібліотек: проведення онлайн-зустрічей для читачів і працівників, участь у конференціях, вебінарах, 
дистанційному навчанні; для внутрішньо-переміщених осіб та військовослужбовців - зв'язок з рідними. Читачі отримали можливість користуватись "годиною вільного Інтернету", діти і підлітки - переглядати фільми та роліки. Планові 
призначення з урахуванням змін на 2020 рік для забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку 
громадян, комплектування та зберігання бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням становлять 1 278 740 грн. Очікуване виконання загального фонду за 2020 рік - 1 278 740 грн., що становить 100 % до уточненого плану на 
2020 рік. Виникнення дебіторської та кредиторсько заборгованості на кінець 2020 року не передбачається. Кількість користувачів Централізованої бібліотечної системи у 2020 році - 3594, кількість книговидач на 1 бібліотекара - 13000, 
що становить 100% затвердженої кількості у бюджетній програмі. На виконання заходів щодо посилення стану протипожежного захисту установ та закладів відділу культури проведені видатки на придбання вогнегасників за КЕКВ 2210 
у сумі 7620 грн. та на оплату послуг з розробки інструкцій, планів евакуацій та інших нормативних документів з питань цивільного захисту за КЕКВ 2240 у сумі 2000 грн.

Для забезпечення доступності для громадян документів та інформації, створення умов для повного задоволення духовних потреб громадян, сприяння професійному та освітньому розвитку громадян, комплектування та зберігання 
бібліотечних фондів, їх облік, контроль за виконанням витрати на 2021 рік передбачені у сумі 1 629 500 грн., на 2022 р. - 1 900 600 грн., на 2023 р. - 2 033 600 грн. що забезпечує оптимальну потребу у видатках на виплату заробітної 
плати, оплату енергоносіїв, інших поточних видатків в повному обсязі.

14. Бюджетні зобов’язання у 2019 - 2021 роках
14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом міського бюджету у 2019 (звітному) році

(грн.)

КЕКВ/ККК Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові видатки/ 
надання 
кредитів

Кредиторська 
заборгованіст 

ь на 
01.01.2019

Кредиторська 
заборгованість 
на 01.01.2020

Зміна 
кредиторської 
заборгованості

Погашено кредиторську

Бюджетні 
зобов’язаннязагального

фонду
спеціального 

фонд,-

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10=4+6

ВСЬОГО

(грн)
14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом міського бюджету у 2020 - 2021 (поточному та плановому) роках

КЕКВ/ККК Найменування

2020 рік 2021 рік

затверджені 
призначення

кредиторська 
•заборгованість
на 01.01.2020

планується погасити

очікуваний обсяг 
взяття поточних 

зобов’язань

граничний 
обсяг

можлива 
кредиторська 

заборгованість 
на 01.01.2021

планується погасити

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов’язань

загального
фонду

спеціального
фонду

загального
фонду

спеціального
фонду

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

ВСЬОГО



(гри.)
14.3. Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 (звітному та поточному) роках

КЕКВ/ККК Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові видатки/ 
надання 
кредитів

Дебіторська 
заборговані ст 

ь на 
01.01.2019

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01.2020

Очікувана 
дебіторська 

заборгованість на 
01.01.2021

Причини 
виникнення 

заборгованеє 
ті

Вжиті заходи 
ЩОДО 

погашення 
заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЬОГО

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році

<ГРН >,
14.5. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№з/п Найменування Статті (пункти) нормативно-правового акта

Обсяг видатків/ 
надання кредитів, 

необхідний для 
виконання статей 

(пунктів)

Обсяг 
видатків/над 

ання 
кредитів, 

врахований у 
граничному 

обсязі

Обсяг 
видатків/надан 
ня кредитів, не 
забезпечений 

граничним 
обсягом

Заходи, яких необхідно вжити для 
забезпечення виконання статей (пунктів) 

нормативно-правового акта в межах 
граничного обсягу

1 2 3 4 5 6=4-5 7
Нормативно-правовий акт
Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація
ВСЬОГО

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

Протягом 2019-2020 років бібліотечний фонд Централізованої бібліотечної системи у місті Авдіївка було суттєво оновлено за рахунок отримання книг із Донецької обласної бібліотеки для дітей м. Маріуполь . Поповнення 
бібліотек-філій літературою позитивно вплинуло на підвищення показників інтенсивності використання бібліотечного фонду та на якісну зміну його складу. Також це дало змогу працівникам бібліотек посилити роботу з популяризації 
книг, покращити індивідуальну і масову роботу з читачами. „

У 2020 році відділ культури взяв участь у грантовому проекті House of Europe та став одним із переможців у номінації «Малий грант для державних і комунальних закладів культури». Виділені кошти (загальна сума гранту складає 
79,5 тис. грн) були направлені на технічне оснащення нещодавно оновленого приміщення бібліотеки-філії №3. Було придбано ноутбуки для персоналу та відвідувачів з комплектуючими, струменевий принтер, фотоапарат, що дозволило 
суттєво покращити інформаційну та пошукову роботу серед читачів різних вікових груп.

Крім того, по відділу культури проведені видатки за рахунок коштів бюджету розвитку. Планові призначення на рік з урахуванням змін склали 66 000 грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до спеціального. 
За КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» придбано твердопаливний котел з монтажем за КПКВКМБ 1014030 «Забезпечення діяльності бібліотек» на суму 65983 грн. Завдяки цьому співробітники 
та клієнти бібліотеки-філії №2 зможуть відвідувати заклад та задовольняти читацький попит у комфортдж-умовах протягом опалювального сезону.

Завідувач Народним музеєм

Головний бухгалтер
(підпис)

Тетяна ПЕРЕВЕРЗЄВА
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Олена СОЛОПІХІНА
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)



Бюджетний запит на 2021 - 2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області 
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

2. Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області 
(найменування відповідального виконавця)

(1) (0)
Код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету

(1) (ОМІ)
Код Типової відомчої класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету та номер в 

системі головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету

40865513
(код за ЄДРПОУ)

40865513
(код за ЄДРПОУ)

3. _______1014040_______
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

___________ 4040___________
(код Типової програмної класифікації 

видатків та кредитування місцевого 
бюджету)

Забезпечення діяльності музеїв та
0824 виставок

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків 

та кредитування місцевого бюджету)

05202100000
(код бюджету)

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

Вивчення, збереження і використання матеріальної та духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової історико-культурної спадщини у 2021 - 2023 роках.

4.2. Завдання бюджетної програми

Забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»,наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України 
від 01.10.2010 р. №1150/41 (зі змінами), Постанова КМУ від 22.01.2005 № 82 «Про реалізацію окремих положень частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу» (зі змінами), 
Постанови КМУ від 30.08.2002р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 
окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), наказ Міністерства культури України від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної 
тарифної сітки», (зі змінами), наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі 
змінами та доповненнями), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 
Наказ Фінансового управління військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка Донецької області №25 від 25.09.2020р. «Про затвердження Інструкції стосовно підготовки бюджетних запитів до 
проекту міського бюджету на 2021 рік», розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 23 грудня 2020 року №1300 "Про міський бюджет на 2021 рік".

5. Надходження для виконання бюджетної програми
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

Код 
Програмної 
класи фі каці 
ї видатків 

та

Найменування

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний фонд
спеці аль-ний 

фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом загальний фонд
спсціаль-ний 

фонд

у т.ч
бюджет
розвитку

разом
загальний

фонд
спеціаль
ний фонд

у т.ч.
бюджет
розвитку

разом

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

Надходження із загального 
фонду бюджету

177500 X X 177500 206860 X X 206860 246700 X X 246700

Власні надходження бюджетних 
установ

X 0 X 0 X



5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

Інші надходження спеціального 
фонду

X 0 X 0 X

Повернення кредитів до 
бюджету

X X X

401000 Запозичення X X X

602400

Кошти, що передаються із 
загального фонду до

X 24000 24000 24000 X X

602100 На початок періоду X X X X X X X X X
602200 На кінець періоду X X X X X X X X X

всього 177500 24000 24000 201500 206860 0 0 206860 246700 246700

(гри)

Код Найменування

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний (|юнд
спеціальний 

фонд

ут.ч. 
бюджет 
розвитку

разом загальний фонд
спеціальний 

фонд

ут.ч. 
бюджет 
розвитку

разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8

Надходження із загального 
фонду бюджету

267460 X X 267460 285320 X X 285320

Власні надходження бюджетних 
установ X X

Інші надходження спеціального X X
Повернення кредитів до X X

401000 Запозичення X X

602400
Кошти, що передаються із 
загального фонду до спеціального 
фонду (бюджету розвитку)

X X

всього 267460 267460 285320 285320

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету
6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках

(грн)

КЕКВ Найменування

2019 рік звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний фонд
спсціаль-ний

фонд

ут.ч.
бюджет
розвитку

разом загальний фонд
спеці аль-ний 

фонд

ут.ч.
бюджет 
розвитку

разом
загальний

фонд
спеціаль
ний фонд

ут.ч.
бюджет
розвитку

разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8 11 12 ІЗ 14=11+12

2000 Поточні видатки 177500 177500 206860 206860 246700 246700

2100
Оплата праці і нарахування 
на заробітну плату

152219 152219 182890 182890 219600 219600

2110 Оплата праці 124704 124704 149820 149820 180000 180000
2111 Заробітна плата 124704 124704 149820 149820 180000 180000

2120
Нарахуванняна заробітну плату 27515 27515 33070 33070 39600 39600

2200
Використання товарів і послуг 25281 25281 23970 23970 27100 27100

2210
Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

12500 12500 5890 5890 5500 5500

2240
Оплата послуг (крім 
комунальних)

7715 7715 10920 10920 12600 12600

2250 Видатки на відрядження 1440 1440

2270
Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв

3626 3626 6800 6800 9000 9000



2271 Оплата теплопостачання 2116 2116 3730 3730 6400 6400

2272
Оплата водопостачання 
водовідведення

317 317 750 750 700 700

2273 Оплата електроенергії 1110 1110 2220 2220 1800 1800
2275 Оплата інших енергоносіїв 83 83 100 100 100 100

2282

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

0 360 360 0

3000 Капітальні видатки 24000 24000 24000 0 0 0 0

3100
Придбання основного 
капіталу

24000 24000 24000 0 0

3110
Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування

24000 24000 24000 0 0

ВСЬОГО 177500 24000 24000 201500 206860 0 0 206860 246700 246700

6.2. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках

КЕКВ Найменування

2022 рік (п рогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

у т. ч. 
бюджет 
розвитку

разом загальний фонд
спеціальни

й фонд

у т. ч. 
бюджет 
розвитку

разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8

2000 Поточні видатки 267460 267460 285320 285320

2100
Оплата праці і нарахування 
на заробітну плату 243150 243150 260410 260410

2110 Оплата праці 199300 199300 213450 213450
2111 Заробітна плата 199300 199300 213450 213450

2120
Нарахуванняна заробітну плату

43850 43850 46960 46960

2200
Використання товарів і послуг

24310 24310 24910 24910

2210
Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 5500 5500 5500 5500

2240
Оплата послуг (крім 
комунальних) 9150 9150 9150 9150

2270 Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв 9660 9660 10260 10260

2271 Оплата теплопостачання 6860 6860 7280 7280

2272
Оплата водопостачання 
водовідведення 750 750 800 800

2273 Оплата електроенергії 1940 1940 2060 2060
2275 Оплата інших енергоносіїв 110 110 120 120

2282

Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) 
програм, не віднесені до 
заходів розвитку 0 0

3000 Капітальні видатки 0 0
3100 Придбання основного 

капіталу 0 0

3110
Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування 0 0
всього 267460 267460 285320 285320



(фН.)
6.3. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках

ккк Найменування

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний 
фонд

спеціаль-ний 
фонд

у т. ч.
бюджет
розвитку

разом загальний фонд
спеціаль
ний фонд

у т. ч.
бюджет
розвитку

разом
загальний 

фонд
спеціаль
ний фонд

у т ч.
бюджет
розвитку

разом

І 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8 11 12 13 14=11+12

4000 Кредитування
4100 Внутрішнє кредитування
4110 Надання внутрішніх кредитів

всього
6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках

----------- ---------------------------------------- --------------------------- .-------- -______________ __________________________________ОнЦ

ККК Найменування

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у т. ч. 
бюджет
розвитку

разом загальний фонд
спеціальни 

й фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8
4000 Кредитування
4100 Внутрішнє кредитування
4110 Надання внутрішніх кредитів

ВСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів
7.1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

7.2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

№ з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний 
фонд

спеціаль-ний 
фонд

у т. ч.
бюджет
розвитку

разом загальний фонд
спеціаль
ний фонд

у т. ч. 
бюджет 
розвитку

разом
загальний 

фонд
спеціаль
ний фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом

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

1

Забезпечення збереження 
популяризації духовного 
надбання нації

177500 24000 24000 201500 206860 206860 246700 246700

ВСЬОГО 177500 24000 24000 201500 206860 0 0 206860 246700 246700

(фч)

№ з/п
Напрями використання бюджетних 

коштів

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний 
фонд

спеціаль-ний 
фонд

у т. ч.
бюджет
розвитку

разом загальний фонд
спеціаль
ний фонд

у т. ч.
бюджет
розвитку

разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8

1
Забезпечення збереження 
популяризації духовного 
надбання нації

267460 267460 285320 285320

всього 267460 267460 285320 285320

8. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2023 роках
(грн.)

№з/п Показники Одиниця виміру
Джерело 

інформації

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом
загальний 

фонд
спеціальний 

<|юнд разом
загальний

фонд
спеціальний 

фонд разом загальний фонд
спеціальний 

фонд разом загальний фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 затрат

Кількість музеїв од.
Положення 
про відділ 
культури

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Кількість ставок - всього од. Штатний 
розпис 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 13 1,5 1,5 1,5 1,5



У т.ч.

керівних працівників од. Штатний 
розпис 1 ■ 1 1 1 1 1 1 1 1

робітників од. Штатний 
розпис 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 03 0,5 03 0,5 0,5

Площа приміщень кв.м. Договір 
оренди 125,4 125,4 125,4 125,4 217 125,4 125,4 125,4 125,4 125,4

Видатки на забезпечення 
діяльності музеїв грн. Кошторис 177500 24000 201500 206860 0 206860 246700 246700 267460 267460 285320 285320

2 продукту

Кількість екскурсій в музеї од.

План роботи

71 71 ЗО ЗО 95 95 135 135 144 144

Кількість експонатів-всього тис. од. 0,2 0,2 0,5 0,5 1,1 1,1 1,5 13 2,2 2,2
у тому числі будуть 
експонуватися v ппяилклму

тис. од. 0,2 0,2 0,5 0,5 1,1 1,1 1,5 13 2,2 2,2

Кількість відвідувачів музеїв

осіб, у т.ч. 3840 3840 1626 1626 4680 4680 5600 5600 6200 6200
чоловіків 1404 1404 1680 1680 1860 1860

жінок 3276 3276 3920 3920 4340 4340

3 ефективність

Середні витрати на І екскурсію грн. Розрахунок 2500 2500 6895 6895 2597 2597 1981 1981 1981 1981
4 якості

Динаміка відвідувачів у плановому 
періоді по відношенню до фактичного 
показника попереднього періоду

% Розрахунок 116 116 41,7 41,7 53 53 119,7 119,7 110,7 110,7

9. Структура видатків на оплату праці
(грн.)

№ з/п Найменування
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

1 виплати обов’язкового 
характеру, всього 73158 90337 110811 122980 131706

2 фонд заробітної плати за 
посадовими окладами 57972 64965 79136 87813 94047

3 вислуга керівнику музею 757 4813 6155 6830 7315
4 допомога на оздоровлення 3784 4011 5094 5692 6096
5 доплата за прибирання 

санвузлів 1256 1402 1759 1951 2090
6 доплата до мінімальної 

заробітної плати 8825 15146 18667 20694 22158
7 індексація заробітної плати 564
8 виплати необов"язкового 

характеру, всього 51546 59483 69189 76280 81744
9 Видатки на виплату надбавки у 

граничному розмірі 50 відс 
посадового окладу за роботу з 
особливими умовами праці

15969 6020



10 матеріальна допомога на 
вирішення соціально-побутових 
питань

1514 1617 2038 2284 2497

11 надбавка за складність та 
напруженість 19458 25305 30777 34152 36576

12 одноразова винагорода 
керівнику музею 4383 5520 5692 6096

13 премія 14605 22158 30854 34152 36575
всього 124704 149820 180000 199260 213450
в тому числі оплата праці штатних 
одиниць за загальним фондом, що 
враховані також у спеціальному

X X X X X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах

№ з/п Категорії працівників

2019 рік (звіт) 2020 рік (план)
загальний і|юнд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

затверджено
фактично 
зайняті

затверджено
фактично 
зайняті

затверджено, в
т.ч.:

ЧОЛОВІКІВ ЖІНОК
фактично 
зайняті, в

т.ч.:
ЧОЛОВІКІВ жінок

затверджено,
в т.ч.:

чоловіків жінок фактично зайняті.
в т.ч.:

чоловіків жінок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 Керівники 4 1 1 1 1 1
2 Робітники 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

ВСЬОГО штатних одиниць 1,5 13 1,5 0 13 1,5 0 1,5
з них штатні одиниці за 
загальним фондом, що 
враховані також у
спеціальному фонді

X X X X X X X X

№ з/п Категорії працівників

2021 рік 2022 рік 2023 рік

за
га

ль
ни

й 
фо

нд

В т.ч.

сп
ец

іа
ль

ни
 

й 
фо

нд

в т.ч.

за
га

ль
ни

й 
фо

нд

сп
ец

іа
ль

ни
 

й 
фо

нд

за
га

ль
ни

й 
фо

нд

сп
ец

іа
ль

ни
 

й 
фо

нд

чоловіків жінок чоловіків жінок

1 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Керівники 1 1 1 1
2 Робітники 0,5 0,5 0,5 0,5

ВСЬОГО штатних одиниць 1,5 0 13 13 1,5
з них штатні одиниці за 
загальним фондом, що 
враховані також у
спеціальному фонді

X X X X X

11. Місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку м.Авдіївка Донецької області), які виконуються у 2019-2023 роках в межах бюджетної програми
(Тн)

№ з/п Найменування місцевої/регіональиої 
програми

Коли та яким 
документом 
затверджена

Короткий зміст 
заходів за 

програмою

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний 
фонд

разом
загальний 

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом загальний фонд
спеціальний 

фонд разом загальний фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ВСЬОГО



12. Об’єкти (будівництва, реконструкції та реставрації), які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку
12.1. Об'єкти (будівництва, реконструкції та реставрації), які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках

(ГРН),

№з/п Найменування об'єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

Строк реалізації 
об'єкта (рік 

початку і 
завершення)

Наявність 
проектної 

документації 
(дата, №, чим 

затверджено, рік 
розроблення)

Позитивний 
комплексний 

висновок 
(дата. №)

Загальна вартість об'єкта 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено)

Фактично 
профінансо 

вано 
реалізацію 

об'єкта 
станом на 
01.09.2020

Очікуване 
виконання до 

кінця 2020 
Року

2021 рік (проект) Обгрунтування 
необхідності 

виділення коштів 
на 2021 рік 

(обов’язкове 
посилання на 
нормативний 

документ, 
відповідно до 

якого існує

Всього
очікуваний 
залишок на 
01.01.2021

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 ІЗ 14 15
перехідні
першочергові
інші
ВСЬОГО

12.2. Об’єкти (будівництва, реконструкції та реставрації), які виконуватимуться в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2023 роках

№ з/п
Найменування об'єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

Строк реалізації 
об'єкта (рік 

початку і 
завершення)

Наявність 
проектної 

документації 
(дата, №, чим 

затверджено, рік 
розроблення)

Позитивний 
комплексний 

висновок 
(дата. №)

Загальна вартість об'єкта 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

Обгрунтування 
необхідності виділення 

коштів на 2022-2023 роки 
(обов’язкове посилання на 

нормативний документ, 
відповідно до якого існує 

необхідність у коштах)

Всього
очікуваний 
залишок на 
01.01.2021

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
перехідні
першочергові
інші
ВСЬОГО

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду міського бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування 
необхідності передбачення витрат на 2021 - 2023 роки

Народний музей історії міста Авдіївки знайомить населення з історією міста, сприяє патріотичному вихованню молоді. В музеї постійно проводились різноманітні заходи: виставки, перегляд та обговорення документальних фільмів, 
літературно - музичні вечори, творчі майстерні, культурно-мистецькі заходи, публічні лекції, інтерактивні заходи спільно з молодіжними громадськими організаціями. У 2019 р. було заплановані асигнування у сумі 204634 грн., касові видатки 
склали 177500грн., економія склалася за рахунок видатків на сплату енергоносіїв, економії по фонду оплати праці. Результативні показники виконанні на 84%. У музеї історії міста Авдіївки протягом 2019 року була проведенна 71 екскурсія.

У 2020 році заплановано проведення 30 екскурсій, відвідувачів екскурсій -1626 осіб. Планові призначення з урахуванням змін на 2020 рік для забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації становлять 206860 грн. 
Очікуване виконання загального фонду за 2020 рік - 206 860 грн., що становить 100 % до уточненого плану на 2020 рік. Виникнення дебіторської та кредиторсько заборгованості на кінець 2020 року не передбачається. На виконання заходів 
щодо посилення стану протипожежного захисту установ та закладів відділу культури проведені видатки на придбання вогнегасників за KERB 2210 у сумі 2390 грн. та на оплату послуг з розробки інструкцій, планів евакуацій та інших нормативних 
документів з питань цивільного захисту за КЕКВ 2240 у сумі 1000 грн.

Для забезпечення збереження популяризації духовного надбання нації витрати на 2021 рік передбачені у сумі 250 900 грн., на 2022 р. - 267 460 грн., на 2023 р. - 285 320 грн., що забезпечує оптимальну потребу у видатках на виплату 
заробітної плати, оплату енергоносіїв, інших поточних видатків в повному обсязі. Розширення експозиційних площ та забезпечення фондосховища обладнанням, що відповідає сучасним вимогам, сприятиме програмі охорони культурної спадщини 
та збереження державного музейного фонду України, збільшенню кількості тематичних екскурсій, освітніх програм для дітей, створенню інтерактивної експозиції для дітей.

14. Бюджетні зобов’язання у 2019 - 2021 роках
14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом міського бюджету у 2019 (звітному) році

КЕКВ/К
кк

Найменування

Затверджен 
о 3 

урахування 
м змін

Касові 
видатки/ 
надання 
кредитів

Кредиторе 
ька 

заборгова 
ність на

01.01.2019

Кредитор 
ська 

заборгова 
ність на

01.01.202

Зміна 
кредиторсько 

ї 
заборгованеє 

ті

Погашено
Бюджетні 
зобов’яза 

ння
загал ьног 
о фонду

спеціапьн 
ого 

фонду

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10=4+6

ВСЬОГО



(Т™),

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом міського бюджету у 2020 - 2021 (поточному та плановому) роках

КЕКВ/К
КК Найменування

2020 рік 2021 рік

затверджені 
призначенн 

я

кредиторсь 
ка 

заборговані 
сть на 

01.01.2020

планується погасити
очікуваний 

обсяг взяття 
поточних 

зобов’язань

гранични 
й обсяг

можлива 
кредитор 

ська 
заборгова 
ність на

01.01.202

планується погасити очікуван 
ий обсяг 

взяття 
поточии 

X 
зобов’яз

загального 
фонду

спеці альн 
ого 

фонду

загальног 
о фонду

спеціально 
го фонду

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

ВСЬОГО

14.3. Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 (звітному та поточному) роках

КЕКВ/К
КК

Найменування

Затверджен 
о 3 

урахування 
м змін

Касові 
видатки/ 
надання 
кредитів

Дебіторсь 
ка 

заборгова 
ність на 

01.01.2019

Дебіторсь 
ка 

заборгова 
ність на 

01.01.202 
0

Очікувана 
дебіторська 

заборговані ст 
ь на

01.01.2021

Причини 
виникнен 

ня 
заборгова 

ності

Вжиті 
заходи 
щодо 

погашенн 
я 

забопгова
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЬОГО

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році

(гр»),

14.5. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п Найменування Статті (пункти) нормативно-правового акта

Обсяг видатків/ 
надання кредитів, 

необхідний для 
виконання статей 

(пунктів)

Обсяг 
видатків/над 

ання 
кредитів, 

врахований у 
граничному 

обсязі

Обсяг 
видатків/над 

ання 
кредитів, не 

забезпечений 
граничним 

обсягом

Заходи, яких необхідно вжити для 
забезпечення виконання статей (пунктів) 

нормативно-правового акта в межах 
граничного обсягу

1 2 3 4 5 6=4-5 7
Нормативно-правовий акт
Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація
ВСЬОГО

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

У 2019 році проведені видатки за рахунок коштів бюджету розвитку. Планові призначення на рік з урахуванням змін склали 24 000 грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до спеціального. За КЕКВ 3110 «Придбання

обладнання і предметів довгострокового користування» придбано сучасний ноутбук і відео-проектор за КПКВКМБ 1014040 «Забезпечення діяльності музеїв і виставок» на суму 24 000 грн. 

міста Авдіївки розширити способи подачі інформації (візуалізація архівних матеріалів) та методи роботи з ві дувачами (відео-конференції, онлайн-зустрічі тощо).
Сучасний девайс дозволив Народному музею історії

Завідувач Народним музеем

Головний бухгалтер
(підпис)

Тетяна ПЕРЕВЕРЗЄВА
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Олена СОЛОПІХІНА
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)



Бюджетний запит на 2021 - 2023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Вщділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області 
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

(1)(0)
Код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету

40865513
(код за ЄДРПОУ)

2. Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області 
(найменування відповідального виконавця)

(1)(0И1)
Код Типової відомчої класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету та номер в 

системі головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету

40865513
(код за ЄДРПОУ)

3. 1014080
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

___________ 4080___________
(код Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

0829
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Інші заклади та заходи в сфері 
_______ культури і мистецтва_______  

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

05202100000
(код бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки
4.1. Мета бюджетної програми, строки її реалізації
Інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та збагачення духовного потенціалу. Надання якісних послуг зі складання і надання кошторисної, звітної, фінансової 
документації у 2021 -2023 роках.
4.2. Завдання бюджетної програми
Надання якісних послуг зі складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації. Забезпечення інформування і задоволення творчих потреб інтересів громадян, їх естетичне виховання, розвиток та 
збагачення духовного потенціалу.

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»,наказ Міністерства фінансів України та Міністерства культури і туризму України від 
01.10.2010 р. №1150/41 (зі змінами), Закон України «Про військово - цивільні адміністрації» від 03.02.2015 № 141-VIII (зі змінами), Постанови КМУ від 30.08.2002р. № 1298 «Про оплату праці працівників 
на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (зі змінами), наказ Міністерства культури України 
від 18.10.2005р. № 745 «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки», (зі змінами), наказ Міністерства Фінансів України від 20.09.2017 р. № 793 «Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами та доповненнями), наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Фінансового управління військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка Донецької області №25 від 
25.09.2020р. «Про затвердження Інструкції стосовно підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету на 2021 рік», розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка 
Донецької області від 23 грудня 2020 року №1300 ’’Про міський бюджет на 2021 рік”, розпорядження керівника військово-цивільної адміністрації від 28.12.2020 року №1346 ’’Про затвердження Програми 
економічного і соціального ровитку міста Авдіївка на 2021 рік”.

5. Надходження для виконання бюджетної програми
5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

Код
Програмної 
класифікаці 
ї видатків

та

Найменування

2019 рік звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний фонд спсціаль-ний фонд
у т.ч. 

бюджет 
розвитку

разом загальний фонд
спеці аль-ний 

фонд

у т.ч.
бюджет 
розвитку

разом
загальний 

фонд
спеці аль- 
ний фонд

у т.ч.
бюджет
розвитку

разом

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

Надходження із загального 
фонду бюджету

1717779 X X 1717779 1926850 X X 1926850 2313700 X X 2313700

Власні надходження бюджетних 
установ

X 35795 35795 X 0 X



Інші надходження спеціального 
фонду

X 0 X 0 X

Повернення кредитів до 
бюджету

X X X

401000 Запозичення X X X

602400

Кошти, що передаються із 
загального фонду до

X 86062 86062 86062 X X

602100 На початок періоду X X X X X X X X X
602200 На кінець періоду X X X X X X X X X

всього 1717779 121857 86062 1839636 1926850 0 0 1926850 2313700 2313700

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках

Код Найменування

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд
у т. ч. 

бюджет 
розвитку

разом -загальний фонд
спеціальний

фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом

і 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8

Надходження із загального 
фонду бюджету 2417750 X X 2417750 2492570 X X 2492570

Власні надходження бюджетних 
установ X X
Інші надходження спеціального X X
Повернення кредитів до X X

401000 Запозичення X X

602400
Кошти, що передаються із загального 
фонду до спеціального фонду 
(бюджету розвитку)

X X

всього 2417750 2417750 2492570 2492570

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету
6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках

(ф»)

КЕКВ Найменування

2019 рік звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний фонд спеціаль-ний фонд
у т.ч. 

бюджет 
розвитку

разом загальний фонд
спеціаль-ний 

фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом
загальний 

фонд
спеціаль
ний фонд

у т.ч.
бюджет
розвитку

разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8 II 12 ІЗ 14=11+12

2000 Поточні видатки 1717779 1717779 1926850 1926850 2313700 2313700

2100
Оплата праці і нарахування 
на заробітну плату

783433 783433 845160 845160 964300 964300

2110 Оплата праці 641619 641619 681830 681830 790400 790400
2111 Заробітна плата 641619 641619 681830 681830 790400 790400

2120
Нарахування на заробітну плату 141814 141814 163330 163330 173900 173900

2200
Використання товарів і 
послуг

934346 934346 1081690 1081690 1349400 1349400

2210
Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

413739 413739 215510 215510 361200 361200

2240
Оплата послуг (крім 
комунальних)

313128 313128 129460 129460 207600 207600



2250 Видатки на відрядження 0

2270
Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв

8479 8479 11360 11360 10600 10600

2271 Оплата теплопостачання 1952 1952 2125 2125 3140 3140

2272
Оплата водопостачання 
водовідведення

518 518 675 675 630 630

2273 Оплата електроенергії 5713 5713 8200 8200 6490 6490
2275 Оплата інших енергоносіїв 296 296 360 360 340 340

2282

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

199000 199000 725360 725360 770000 770000

3000 Капітальні видатки 121857 86062 121857 0 0 0 0

3100
Придбання основного 
капіталу

121857 86062 121857 0 0

3110
Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування

121857 86062 121857 0 0

всього 1717779 121857 86062 1839636 1926850 0 0 1926850 2313700 2313700

6.2. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках
------------- ----------------------------------------------------------------------- ---- ---- ::

КЕКВ Найменування

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд
у т.ч. 

бюджет 
розвитку

разом загальний фонд спеціальний 
фонд

у т.ч.
бюджет
розвитку

разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8

2000 Поточні видатки 2417750 2417750 2492570 2492570

2100 Оплата праці і нарахування 
на заробітну плату 1067500 1067500 1141620 1141620

2110 Оплата праці 875000 875000 935750 935750
211! Заробітна плата 875000 875000 935750 935750

2120
Нарахуванняна заробітну плату

192500 192500 205870 205870

2200
Використання товарів і 
послуг 1350250 1350250 1350950 1350950

2210
Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 361200 361200 361200 361200

2240
Оплата послуг (крім 
комунальних) 207550 207550 207550 207550

2270 Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв 11500 11500 12200 12200

2271 Оплата теплопостачання 3380 3380 3590 3590

2272
Оплата водопостачання 
водовідведення 680 680 720 720

2273 Оплата електроенергії 7070 7070 7500 7500
2275 Оплата інших енергоносіїв 370 370 390 390

2282

Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) 
програм, не віднесені до 
заходів розвитку 770000 770000 770000 770000



3000 Капітальні видатки 0 0

3100
Придбання основного 
капіталу 0 0

3110
Придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування 0 0
всього 2417750 2417750 2492570 2492570

6.3. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках

ККК Найменування

2019 рік звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний фонд спеціаль-ний фонд
ут.ч. 

бюджет 
розвитку

разом загальний фонд
спсціаль-ний 

фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом
загальний 

фонд
спеціаль
ний фонд

ут.ч.
бюджет 
розвитку

разом

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

4000 Кредитування
4100 Внутрішнє кредитування
4110 Надання внутрішніх кредитів

всього
6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках
----------------- ------------------------------------------------------------- -------------------------------------------- т----------------------------------------------------------------------------------------------т___________________________ Ори)

ККК Найменування

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд
у т. ч. 

бюджет 
розвитку

разом загальний фонд
спеціальний 

фонд

ут.ч. 
бюджет
розвитку

разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8

4000 Кредитування
4100 Внутрішнє кредитування
4110 Надання внутрішніх кредитів

всього
7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів
7.1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках

(ПР»),

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний фонд спсціаль-ний фонд
ут.ч. 

бюджет
розвитку

разом загальний фонд
спсціаль-ний 

фонд

ут.ч. 
бюджет 
розвитку

разом
загальний 

фонд
спеціаль
ний фонд

ут.ч.
бюджет
розвитку

разом

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

1

Забезпечення надання якісних 
послуг зі складання і надання 
кошторисної, звітної, 
фінансової документації

803656 17000 17000 820656 867170 867170 983700 983700

2

Забезпечення інформування і 
задоволення творчих потреб 
інтересів громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу

914123 104857 69062 1018980 1059680 1059680 1330000 1330000

ВСЬОГО 1717779 121857 86062 1839636 1926850 0 0 1926850 2313700 0 0 2313700



(грн)
7.2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2022 рік (ntюгноз) 2023 рік (п рогноз)

загальний фонд спеці аль-ний фонд
у т.ч. 

бюджет
розвитку

разом загальний фонд
спсціаль-ний

фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8

1

Надання якісних послуг зі 
складання і надання 
кошторисної, звітної, 
фінансової документації

1087750 1087750 1162570 1162570

2

Забезпечення інформування і 
задоволення творчих потреб 
інтересів громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу

1330000 1330000 1330000 1330000

ВСЬОГО 2417750 2417750 2492570 2492570

(грн.)
8. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2023 роках

№ з/п Показники Одиниця вимір)
Джерело 

інформації

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний 

фонд
спеціальний 

(|юнд разом
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом
загальний 

фонд
спсціальни 

й фОНД разом загальний фонд
спсціальни 

й фонд разом загальний фонд
спсціальни 

й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1014081. Забезпечення
діяльності інших закладів в 
галузі культури і мистецтва
Завдання 1. Забезпечення
надання якісних послуг зі 
складання і надання
кошторисної, звітної,
фінансової документації

1 затрат

Кількість установ, всього ОД.
Положення 
про ВІДДІЛ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

у тому числі централізованих 
бухгалтерій

ОД.
Положення 
про ВІДДІЛ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Кількість ставок - всього ОД.
Штатний 
розпис 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

у тому числі

спеціалістів ОД.
Штатний 
розпис 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5

робітників ОД.
Штатний 
розпис 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Витрати на забезпечення 
діяльності централізованої 
бухгалтерії

грн. Кошторис 803656 17000 820656 867170 867170 983700 983700 1087750 1087750 1162570 1162570



2 продукту

Кількість складених звітів ОД.
Фінансові 
документи 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

Кількість наданих листів з 
контрольною інформацією од.

Журнал 
реєстрації 
вихідної 
кореспонденції

157 157 157 157 157 157 157 157 157 157

Кількість оформлених 
договорів, в тому числі од.

Журнал обліку 
договорів 69 69 71 71 75 75 75 75 75 75

на енергоносії од.
Журнал обліку
поговорів 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

інші договора од.
Журнал 
обліку 62 62 64 64 68 68 68 68 68 68

3 ефективності

Середня кількість складених 
звітів на 1 спеціаліста од Розрахунок 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6
Середня кількість наданих 
листів з контрольною 
інформацією на 1 спеціаліста

од. Розрахунок 39 39 31 31 31 31 31 31 31 31

4 якості

динаміка складених звітів % Розрахунок 100 100 100 100 44 44 100 100 100 100
Динаміка кількості наданих листів 
з контрольною інформацією % Розрахунок 100 100 100 100 56 56 100 100 100 100
Динаміка кількості оформлених 
договорів % Розрахунок 116 116 102,9 102,9 96 96 100 100 100 100

1014082. Інші заходи в галузі 
культури і мистецтва

Завдання 2. Забезпечення 
інформування і задоволення 
творчих потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу (відділ культури)

-

5 затрат

Кількість установ, всього од.
Статисти чни 
й звіт

Видатки на проведення 
культурно-мистецьких заходів

грн. Кошторис 982929 104857 1087786 1044000 1044000 1330000 1330000 1330000 1330000 1330000 1330000
6 продукту

Кількість заходів, всього од. План заходів 58 58 58 58 60 60 60 60 60 60
7 ефективності

Середні витрати на проведення 
одного заходу-всього

грн. Розрахунок 16947 18755 18000 18000 22167 22167 22167 22167 22167 22167
8 якості

Динаміка кількості заходів в 
плановому періоді по відношенню 
до фактичного показника 
попереднього періоду

% Розрахунок 100 100 100 100 94 94 100 100 100 100



9. Структура видатків на оплату праці

Завдання 3. Забезпечення 
інформування і задоволення 
творчих потреб інтересів 
громадян, їх естетичне 
виховання, розвиток та 
збагачення духовного 
потенціалу (музична школа)

9 затрат

Кількість установ од. Статут 1 1 1 1
Кількість музичних колективів од. 2 2 3 3

10 продукту
Кількість заходів од. План заходів 3 3 6 6

11 ефективності
Середні витрати на 
проведення одного заходу

грн. Розрахунок 2444 2444 2613 2613
12 якості

Динаміка кількості заходів 
порівняно з попереднім роком % Розрахунок 0 0 200 200

(грн.)

№ з/п Найменування
2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний фонд
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд загальний фонд
спеціальний 

фонд
загальний 

(|юнд
спеціальний 

фонд
загальний 

фонд
спеціальни 

й фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 виплати обов'язкового 
характеру, всього 198395 289507 345052 383024 410238

2 фонд заробітної плати за 
посадовими окладами 173232 254349 301158 334158 357906

3 надбавки та доплати 
обов'язкового характеру 1256 1534 1759 1951 2090

4 допомога на оздоровлення 13389 18478 23468 26221 28084
5 доплата до мінімальної 

заробітної плати 8825 15146 18667 20694 22158
6 індексація заробітної плати 1693
7 виплати необов"язкового 

характеру, всього 443224 392323 445348 491976 525512
8 Видатки на виплату надбавки у 

граничному розмірі 50 відс. 
посадового окладу за роботу з 
особливими умовами праці

47720 23696

9 стимулюючі доплата та 
надбавки 80334 113016 141790 157326 168504

10 премія 295135 235611 283558 314650 337008
11 за договорами цивільно- 

правового характеру 20035 20000 20000 20000 20000
всього 641619 681830 790400 875000 935750
в тому числі 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)
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

затверджено фактично зайняті затверджено
фактично

зайняті
затверджено, в

т.ч.: чоловіків жінок
фактично 

зайняті, вт.ч.:
чоловіків жінок затверджено, в

т.ч.:
чоловіків жінок фактично зайняті,

вт.ч.:
чоловіків жінок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Спеціалісти 5 4 5 5 4 .4
2 Робітники 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

ВСЬОГО штатних одиниць 5,5 4,5 5,5 0 5,5 4,5 0 4,5
з них штатні одиниці за 
загальним фондом, що 
враховані також у
спеціальному фонді

X X X X X X X X

№ з/п Категорії працівників

2021 рік 2022 рік 2023 рік

за
га

ль
ни

й 
фо

нд

в т.ч.

сп
ец

іа
ль

ни
 

й 
фо

нд

В т.ч.

за
га

ль
ни

й 
фо

нд

сп
ец

іа
ль

ни
 

й 
фо

нд

за
га

ль
ни

й 
фо

нд

X
13
cd О 
н ■©•
5 *

чоловіків жінок чоловіків жінок

1 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Спеціалісти 5 5 5 5
2 Робітники 0,5 0,5 0,5 0,5

ВСЬОГО штатних одиниць 5,5 0 5,5 5,5 5,5
з них штатні одиниці за 
загальним фондом, що 
враховані також у
спеціальному фонді

X X X X X

11. Місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку м.Авдіївка Донецької області), які виконуються у 2019-2023 роках в межах бюджетної програми

№ з/п Найменування місцевоі/регіональної 
програми

Коли та яким 
документом 
затверджена

Короткий зміст 
заходів за 
програмою

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз)
___________________________________

2023 рік (прогноз)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний 

фонд
разом загальний 

фонд
спеціальни 

й фонд
разом загальний фонд спеціальни 

й фонд
разом загальний фонд

спеціальни
й фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

ПЛАН культурно-масових 
заходів з відзначення у 2021 
році загальнодержавних свят та 
інших соціально-політичних 
подій і знаменних дат

Розпоряд
ження 

керівника 
ВЦАм. 
Авдіївка

Донецької 
області від 
27.12.2019 
р. №1327

Організація та 
проведення 

нагородження 
міськими 

нагородами до 
державних та 

пам’ятних дат;
відзначення 
державних, 

національних.

906792 104857 1011649 1044000 1044000 1330000 1330000 1330000 1330000 1330000 1330000



2

ПЛАН заходів музичної школи
Авдіївської міської ради

релігійних та 
професійних 
свят України; 

участь у 
обласних 

фестивалях, 
конкурсах, 
культурно - 
мистецьких 

акціях.

7331 7331 15680 15680

всього 914123 104857 1018980 1059680 0 1059680 1330000 0 1330000 1330000 0 1330000 1330000 0 1330000

12. Об’єкти (будівництва, реконструкції та реставрації), які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку
12.1. Об’єкти (будівництва, реконструкції та реставрації), які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках

----------------- ------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- --------------------- ---------------------------------------------------------------------- ------- -------------- ------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------ (П»1).

№ з/п
Найменування об'єкта відповідно до 
проєктно-кошторисної документації

Строк реалізації 
об’єкта (рік 
початку і 

завершення)

Наявність 
проектної 

документації (дата, 
№, чим 

затверджено, рік 
розроблення)

Позитивний 
комплексний 

висновок 
(дата,№)

Загальна вартість об'єкта 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено)

Фактично 
профінансо 

вано 
реалізацію 

об'єкта 
станом на 
01.09.2020

Очікуване 
виконання до 

кінця 2020 
року

2021 рік (проект) Обгрунтування 
необхідності 

виділення коштів 
на 2021 рік 

(обов’язкове 
посилання на 
нормативний 

документ, 
відповідно до 
якого існує

Всього
очікуваний
залишок на
01.01.2021

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 14 15
перехідні
першочергові
інші
всього

12.2. Об’єкти (будівництва, реконструкції та реставрації), які виконуватимуться в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2023 роках

(грн)

№ з/п Найменування об'єкта відповідно до 
проєктно-кошторисної документації

Строк реалізації 
об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Наявність 
проектної 

документації (дата, 
№, чим 

затверджено, рік 
розроблення)

Позитивний 
комплексний 

висновок 
(дата, №)

Загальна вартість об'єкта 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

Обгрунтування необхідності 
виділення коштів на 2022- 

2023 роки (обов’язкове 
посилання на нормативний 

документ, відповідно до 
якого існує необхідність у 

коштах)

Всього
очікуваний 
залишок на 
01.01.202 і

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 
період»', %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
перехідні
першочергові
інші
ВСЬОГО



13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду міського бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обгрунтування необхідності 
передбачення витрат на 2021 - 2023 роки

У 2019р. по бюджетній програмі були заплановані асигнування у сумі 1863222 гри., касові видатки склали 1839636грн. Економія склалася за рахунок економії видатків на сплату енергоносіїв, економії по фонду 
оплати праці, економії видатків на проведення заходів.У 2019 році фахівцями відділу було проведено 58 різнобічних культурно- мистецьких заходів за кошти загального фонду на суму 906792 грн., основна частина 
заходів спрямовувалася на консолідацію громади, утвердження патріотизму та національної самосвідомості. У 2020 році обмеження, введені урядом України через поширення гострої респіраторної хвороби , 
спричиненої вірусом COVID-19, не дозволили виконанти план заходів з відзначення у 2020 році загально-державних свят та інших соціально-політичних подій і знаменних дат у повному обсязі. Проте, протягом 2020 
року в місті проводяться ряд планових заходів, що позитавно позначились на підвищенні якості культурного обслуговування та організації змістовного відпочинку жителів та гостей міста Авдіївки. Діяльність відділу 
порівняно із 2019 роком свідчить про те, що працівники відділу культури проводять відповідну роботу щодо удосконалення форм і методів організації культурно-дозвіллєвої діяльності, введення нових сучасних форм 
творчої діяльності. У 2020 році фахівцями відділу проводились різнобічні культурно- мистецькі заходи, основна частана яких спрямовувалася на консолідацію громади, утвердження патріотизму та національної 
самосвідомості. Співпраця з громадськими організаціями, навчальними закладами та підприємствами міста дала можливість відділу культури залучите більшу кількість населення міста до проведення 
культурнодозвілєвих заходів. На виконання заходів щодо посилення стану протипожежного захисту установ та закладів відділу культури проведені видатки на придбання вогнегасників за КЕКВ 2210 у сумі 2390 грн. та 
на оплату послуг з розробки інструкцій, планів евакуацій та інших нормативних документів з питань цивільного захисту за КЕКВ 2240 у сумі 1394 грн. Планується, що у 2020 році буде проведено 53 заходи, на загальну 
суму 1044000 грн. а у 2021 році - 58 заходів на суму 1 330 000 грн.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 - 2021 роках
14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом міського бюджету у 2019 (звітному) році

КЕКВ/ККК Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові видатки/ 
надання кредитів

Кредиторська 
заборгованість 
на 01.01.2019

Кредиторська 
заборгованість 
на 01.01.2020

Зміна 
кредиторської 
заборгованості

Погашено кредиторську

Бюджетні 
зобов’язаннязагального 

фонду
спеціального 

фонду

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10=4+6

ВСЬОГО

14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом міського бюджету у 2020 - 2021 (поточному та плановому) роках

КЕКВ/ККК Найменування

2020 рік 2021 рік

затверджені 
призначення

кредиторська 
заборгованість на 

01.01.2020

планується погасити

очікуваний обсяг 
взяття поточних 

зобов’язань

граничний
обсяг

можлива 
кредиторська 
заборговані 

ть на 
01.01.2021

планується погасити

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов’язань

загального
<|юнду

спеціального 
фонду

загального 
фонду

спеціального 
фонду

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

ВСЬОГО

(грн)

14.3. Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 (звітному та поточному) роках

КЕКВ/ККК 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
01.01.2021

Причини 
виникнення 

заборгованості

Вжиті заходи 
щодо 

погашення 
заборгованеє 

ті

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЬОГО



14.4. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році

(гри),

14.5. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п Найменування Статті (пункти) нормативно-правового акта

Обсяг видатків/ 
надання кредитів, 

необхідний для 
виконання статей 

(пунктів)

Обсяг 
видатків/надан 

ня кредитів, 
врахований у 
граничному

обсязі

Обсяг 
видатків/над 

ання 
кредитів, не 

забезпечений 
граничним 

обсягом

Заходи, яких необхідно вжити для 
забезпечення виконання статей (пунктів) 

нормативно-правового акта в межах 
граничного обсягу'

1 2 3 4 5 6=4-5 7
Нормативно-правовий акт
Економічна класифікація видатків бюджету/
всього

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

У 2019 році проведені видатки за рахунок коштів бюджету розвитку. Планові призначення на рік з урахуванням змін склали 86 100 грн. за рахунок передачі коштів із загального фонду бюджету до 
спеціального. За КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» КПКВКМБ 1014081 «Забезпечення інших закладів в галузі культури і мистецтва» придбано сучасний ноутбук для 
забезпечення якісних послуг зі складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації та придбано намет пневмокаркасний для проведення вуличних загальноміських заходів на суму 69062 грн. за 
КПКВКМБ 1014082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва», що дозволило проводити загальноміські заходи на відкритому просторі в осінньо-зимовий період в комфортних умовах для учасників. Фактичне 
виконання доходів за КБКД 25000000 «Власні надходження бюджетних установ» за 2019 рік склало 35795 грн., або 100 % від уточненого плану на звітну дату - 35795 грн., в тому числі:
- За КБКД 25020000 - 35795 грн., в тому числі КБКД 25020100 - 35795 грн. (100 % від уточненого плану на 2019 рік - 35795 грн.)- від громадської організації «Співдружність громадян «Відродження» отримані 
шатери розсувні для проведення загальноміських заходів, створення естетичного вигляду загальної концепції відповідного заходу.

Завідувач Народним музеєм

Головний бухгалтер

Тетяна ПЕРЕВЕРЗЄВА
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Олена СОЛОПІХІНА
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)



Бюджетний запит на 2021 023 роки індивідуальний (Форма 2021-2)

1. Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

40865513
(код за ЄДРПОУ)

___________ 10_____________________
Код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету

2. Музична школа Авдїївської міської ради 10 05420920
(найменування відповідального виконавця) Код Типової відомчої класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету та номер в 
системі головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету

Надання спеціальної освіти мистецькими

(код за ЄДРПОУ)

3. 1011080 1080 0960 школами 0551400000
(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
4.1. Мста бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення надання спеціальної освіти мистецькими школами , срок реалізації 2021-2023 роки

4.2. Завдання бюджетної програми
Забезпечення надання початкової музичної освіти

4.3. Підстави реалізації бюджетної програми

Бюджетний кодекс; Закон України «Про Державний бюджет на 2021 рік»; Закон України «Про позашкільну освіту»; ; Постанова КМУ №1298 від 30.08.2002р. 
«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ , закладів та організацій окремих 
галузей бюджетної сфери» (зі змінами); Наказ Міністерства фінансів України № 793 від 20.09.2017р. «Про зат вердження складових програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі змінами); Наказ від 10.07.2017р. №992 Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типового 
переліку бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта"»; Розпорядження керівника військово- 
цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 23.12.2020 №1300 "Про міський бюджет на 2021 рік"; Розпорядження керівника військово-цивільної 
адміністрації міста Авдіївка Донецької області від 28.12,2020 №1346 "Про затверження Програми економічного і соціального розвитку міста Авдіївка на 2021 
рік"; Наказ Фінансового управління військово-цивільної адміністрації м. Авдіївка Донецької області від 25.09.2020р. №25 «Про затвердження Інструкції 
стосовно підготовки бюджетних запитів до проекту міського бюджету на 2021 рік".

(грн.)

5. Надходження для виконання бюджетної програми

5.1. Надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках

Код 
Програмної 
класифікаці 
ї видатків

Найменування

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік 'проект)
загальний 

фонд
спеці аль-ний 

фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом загальний фонд
спсціаль-ний 

фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом загальний фонд
спеці аль-ний 

фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8 11 12 ІЗ 14=11+12

Надходження із загального 
фонду бюджету

3486643 X X 3486643 4311162 X X 4311162 5431100 X X 5431100

Власні надходження бюджетних 
установ: батьківська плата

X 143350 143350 X 154260 154260 X 198585 198585

Інші надходження спеціального 
фонду

X 17264 17264 X X

Повернення кредитів до 
бюджету

X 0 X X



401000 Запозичення X 0 X X

602400

Кошти, що передаються із 
загального фонду до

X 0 X X

602100 На початок періоду X 7843 7843 X X X X X X X X
602200 На кінець періоду X 1045 1045 X X X X X X X X

всього 3486643 167412 3654055 4311162 154260 4465422 5431100 198585 5629685

5.2. Надходження для виконання бюджетної програми у 2022 - 2023 роках
(грн)

Код Найменування

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у т. ч. 
бюджет 
розвитку

разом загальний фонд
спеціальний 

фонд

у т.ч. 
бюджет
розвитку

разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8

Надходження із загального 
фонду бюджету 6603730 X X 6603730 7067320 X X 7067320

Власні надходження бюджетних 
установ X 232076 232076 X 232076 232076

Інші надходження спеціального X X
Повернення кредитів до X X

401000 Запозичення X X

602400

Кошти, що передаються із 
загального фонду до 
спеціального фонду (бюджету 
розвитку)

X X

ВСЬОГО 6603730 232076 6835806 7067320 232076 7299396

6. Витрати за кодами економічної класифікації видатків/класифікації кредитування бюджету
6.1. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках

(грн.)

КЕКВ Найменування

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік проект)
загальний

фонд
спеціальний 

фонд

у т.ч.
бюджет
розвитку

разом загальний фонд
спеціальний 

фонд

у т.ч.
бюдмсет
розвитку

разом загальний фонд
спеціальний 

фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом

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

2000 Поточні видатки 3486643 153240 3639883 4311162 154260 4465422 5431100 198585 5629685

2100
Оплата праці і нарахування 
на заробітну плату

3429806 150148 3579954 4218642 154260 4372902 5300760 198585 5499345

2110 Оплата праці 2829999 123072 2953071 3472167 126440 3598607 4344900 162775 4507675
2111 Заробітна плата 2829999 123072 2953071 3472167 126440 3598607 4344900 162775 4507675
2120 Нарахування на оплату праці 599807 27076 626883 746475 27820 774295 955860 35810 991670

2200
Використання товарів і 
послуг

56837 3092 59929 92520 0 92520 130340 130340

2210
Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

23715 3092 26807 40430 40430 67770 67770

2220
Медикаменти та перев’язувальні 
матеріали

0 0 0

2230 Продукти харчування 0 0 0

2240
Оплата послуг (крім 
комунальних)

14025 14025 27890 27890 36570 36570

2250 Видатки на відрядження 0 1000 1000 0

2260 Видатки та заходи спеціального 
призначення

0 0 0

2270
Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв

19097 0 19097 23200 0 23200 26000 26000

2271 Оплата теплопостачання 7105 7105 7710 7710 12730 12730

2272
Оплата водопостачання і 
водовідведення

1627 1627 1820 1820 1760 1760



2273 Оплата електроенергії 9237 923? 12290 12290 10177 10170
2275 Оплата інших енергоносіїв 1128 112к 1380 1380 1340 1340
3000 Капітальні видатки 14172 14172 0 0
3100 Придбання основного капіталу 14172 14172 0 0
3110 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування
14172 14172 0 0

всього 3486643 167412 0 3654055 4311162 154260 0 4465422 5431100 198585 0 5629685

6.2. Видатки за кодами економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках
,::(фн.)

КЕКВ Найменування

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд

ут.ч.
бюджет
розвитку

разом загальний фонд спеціальний 
фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8

2000 Поточні видатки 6603730 232076 6835806 7067320 232076 7299396

2100
Оплата праці і нарахування 
на заробітну плату

6500000 232076 6732076 6961900 232076 7193976

2110 Оплата праці 5327900 190226 5518126 5706500 190226 5896726
2111 Заробітна плата 5327900 190226 5518126 5706500 190226 5896726
2120 Нарахування на оплату праці 1172100 41850 1213950 1255400 41850 1297250
2200

Використання товарів і 
послуг

103730 0 103730 105420 0 105420

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

49640 49640 49640 49640

2220 Медикаменти та перев'язувальні 
матеріали

0 0

2230 Продукти харчування 0 0
2240 Оплата послуг (крім 

комунальних)
26000 26000 26000 26000

2250 Видатки на відрядження 0 0
2260 Видатки та заходи спеціального 

призначення
0 0

2270 Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв

28090 28090 29780 29780

2271 Оплата теплопостачання 13750 13750 14560 14560
2272 Оплата водопостачання і 

водовідведення
1900 1900 2020 2020

2273 Оплата електроенергії 10990 10990 11660 11660
2275 Оплата інших енергоносіїв 1450 1450 1540 1540
3000 Капітальні видатки 0 0
3100 Придбання основного капіталу 0 0
3110 Придбання обладнання і предметів

довгострокового користування
0 0

ВСЬОГО 6603730 232076 0 6835806 7067320 232076 0 7299396

(грн.)

6.3. Падання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках

ККК Найменування

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

загальний 
фонд

спсціаль-ний 
фонд

ут.ч. 
бюджет 
розвитку

разом загальний <|юнд спеці аль-ний 
фонд

ут.ч. 
бюджет 
розвитку

разом загальний фонд
спсціаль-ний 

фонд

ут.ч. 
бюджет 
розвитку

разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8 11 12 13 14=11+12
4000 Кредитування
4100 Внугріиінс кредитування
4110 Надання внутрішніх кредитів

ВСЬОГО

6.4. Надання кредитів за кодами класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках
(грн.)



ккк Найменування

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом загальний <|юнд
спеціальний 

фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8
4000 Кредитування
4100 Внутрішнє кредитування
4110 Надання внутрішніх кредитів

ВСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів
7.1. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019- 2021 роках

7.2. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)
загальний 

фонд
спсціаль-ний 

фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом загальний фонд
спсціаль-ний 

фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом загальний фонд
спсціаль-ний

фонд

у т.ч.
бюджет
розвитку

разом

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

1

Забезпечення надання 
початкової музичної освіти

3486643 167412 3654055 4311162 154260 4465422 5431100 198585 5629685

всього 3486643 167412 3654055 4311162 154260 4465422 5431100 198585 0 5629685

(грн.)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний 
фонд

спсціаль-ний 
фонд

у т.ч.
бюджет
розвитку

разом загальний фонд
спсціаль-ний 

фонд

у т.ч. 
бюджет 
розвитку

разом

1 2 3 4 5 6=3+4 7 8 9 10=7+8

1

Забезпечення надання початкової 
музичної освіти

6603730 232076 6835806 7067320 232076 7299396

ВСЬОГО 6603730 232076 0 6835806 7067320 232076 0 7299396

8. Результативні показники бюджетної програми у 2019-2023 роках
(грн.)

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело 

інформації

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
загальний

фонд
спеціальний 

фонд разом
загальний 

фонд
спеціальний 

(|юнд разом загальний фонд
спеціальний 

фонд разом
загальний

фонд
спеціальний 

фонд разом
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 - 16 17 18 19

Показники затрат
1 Кількість установ ОД. Статут 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

2 Середньофактична чисельність 
всього, у тому числі:

Мережа
35,5 2 37,5 37,5 1,5 39 38 1,5 39,5 41 1,5 42.5 41 1,5 42,5

керівників од. Розрахунок 1,5 1,5 2 2 2 2 2 2 2 2

педагогічного персоналу од. Розрахунок 26 2 28 27,5 1,5 29 28 1,5 29,5 31 1,5 32,5 31 1,5 32,5

спеціалістів од. Розрахунок 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

робітників ОД. Розрахунок 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

3

Кількість відділень 
(фортепіанне, народні 
інструменти, музично- 
теоретичний, оркестровий)

ОД. Статут

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

4 Кількість класів од. Розрахунок 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5 Видатки на утримання освіти у 
музичній школі

тис. грн.
Річний звіт, 
кошторис

3486643 167412 3654055 4311162 154260 4465422 5431100 198585 5629685 6603730 232076 6835806 7067320 232076 7299396

Показники продукту 0 0



9. Структура видатків на оплату праці

1
Середня кількість учнів всього,
3 них осіб ( 160 170 ( 173 200 200

Дівчаток осіб Розрахунок 96 86 89 106 106

Хлопчиків осіб Розрахунок 64 84 84 94 94

2
Середня кількість учнів, 
звільнених від оплати за 
навчання

осіб

Розпорядже 
ння №638 
від 
09.07.2020р

27 27 27 27 27

Показники ефективності

1
Чисельність учнів на одну 
педагогічну ставку осіб Розрахунок 6 6 6 6 6

2 Витрати на навчання одного 
учня грн. Розрахунок

21792 1046 22838 25360 907 26267 31394 1148 32542 33019 1160 34179 35337 1160 36497

Показники якості

кількість днів відвідування 
учнями мистецької школи

днів Розрахунок 200 200 200 200 200

динаміка збільшення 
чисельності учнів, які 
отримують освіту у мистецьких 
школах у плановому періоді по 
відношенню до фактичного 
показника попереднього 
періоду

% Розрахунок

107 106 102 116 100

відсоток обсягу батьківської 
плати за навчання до загального 
фонду видатків на отримання 
освіти у мистецьких школах

% Розрахунок

5 4 4 4 3

(грн)

№ з/п Найменування
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
<|юнд

спеціальний 
фонд загальний фонд

спеціальний 
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Видатки на оплату праці 2829999 123072 3472167 126440 4344900 162775 5327900 190226 5706500 190226

1. Виплати обов’язкового характеру 2529966 123072 3205117 126440 4190675 162775 5156647 190226 5523075 190226
1.1. За посадовими окладами 

(тарифними ставками)
1641983 91946 2086910 75755 2684993 112289 3232439 130944 3462206 130944

1.2. Надбавки та доплати обов'язкового 
характеру

887983 31126 1118207 50685 1505682 50486 1924208 59282 2060869 59282

надбавка за вислугу років 405100 14251 493376 22726 684317 28028 843726 33093 903700 33093
надбавка за престижність праці 
педагогічним працівникам

271947 16875 354853 15151 460862 22458 562484 26189 602467 26189

допомога на оздоровлення 60583 83074 112622 140723 150726
доплата за завідування відділом 31736 38490 48403 53676 57398
доплата за шкідливі умови праці 2513 2803 3516 3901 4180
щорічна грошова винагорода 19209 27826 36608 140723 150726
доплата до мінімальної заробітної 95244 115856 145371 161100 172524
доплата згідно постанови №643 1929 12808 13983 17875 19148
індексація 1651



2. Виплати стимулюючого характеру
300033 0 267050 0 154225 0 171253 0 183425 0

2.1. Надбавка за складність і 
напруженість у праці 89592 108324 135901 150780 161498

2.2. Матеріальна допомога 13184 14426 18324 20473 21927
2.3. Доплата згідно постанови №708 190757 144300
2.4. Премія 6500

ВСЬОГО 2829999 123072 3472167 126440 4344900 162775 5327900 190226 5706500 190226
в тому числі 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)
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд

затверджено
фактично 

зайняті
затверджено

фактично 
зайняті

затверджено, в т.ч.: чоловіків жінок
фактично 

зайняті, в т.ч.:
чоловіків жінок

затверджено,
в т.ч.:

чоловіків жінок
фактично 
зайняті, в

т.ч.:
чоловіків жінок

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Керівники 2 1,5 2 2 2 2 0 0
2. Педагогічний персонал 26 26 2 2 27,5 4 23,5 27,5 4 23,5 1,5 1 0,5 1,5 1 0,5
3. Спеціалісти 6 6 6 2 4 6 2 4 0 0
4. Робітники 2 2 2 2 2 2 0 0

ВСЬОГО штатних одиниць 36 35,5 2 2 37,5 6 31,5 37,5 6 31,5 1,5 1 0,5 1,5 1 0,5
з них штатні одиниці за загальним 
фондом, що враховані також у 
спеціальному фонді

X X X X X X X X

№ з/п Категорії працівників

2021 рік 2022 рік 2023 рік

за
га

ль
ни

й 
фо

нд в т.ч.
сп

ец
іа

 
ль

ни
й 

фо
нд в т.ч.

за
га

ль
 

ни
й 

фо
нд

сп
ец

іа
 

ль
ни

й 
фо

нд

за
га

ль
 

ни
й 

фо
нд

сп
ец

іа
 

ль
ни

й 
фо

нд

чоловіків жінок чоловіків жінок

1 2 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1. Керівники 2 2 0 2 2
2. Педагогічний персонал 28 4 24 1,5 1 0,5 31 1,5 31 1,5
3. Спеціалісти 6 2 4 0 6 6
4. Робітники 2 2 0 2 2

ВСЬОГО штатних одиниць 38 6 32 1,5 1 0,5 41 1,5 41 1,5
з них штатні одиниці за загальним 
фондом, що враховані також у 
спеціальному фонді

X X X X X

11. Місцеві/регіональні програми (у тому числі Програма економічного і соціального розвитку м.Авдіївка Донецької області), які виконуються у 2019-2023 роках в межах бюджетної програми
(фн)

№ з/п
Найменування місцевої/рсгіональної 

програми

Коли та яким 
документом 
затверджена

Короткий 
зміст заходів 
за програмою

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом
загальний 

фонд
спеціальний 

фонд
разом загальний фонд

спеціальний 
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний 

фонд
разом

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 План заходів музичної школи 
Авдіївської міської ради на 2021 
рік.

Розіїоряджепн 
я №1337 від 
27.12.2019р. зі 
змінами

Участь у 
заходах

28700 28700

ВСЬОГО 28700 28700

12. Об’єкти (будівництва, реконструкції та реставрації), які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку
12.1. Об’єкти (будівництва, реконструкції та реставрації), які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019- 2021 роках

___________ ________________________________________ ______________ ______________ ______________ _____________________________________________ _____________________________ ______________________________ ______________ _____________ _____________________ (грн)_____________ 
І 4 тьна вартість об'єкта | 2019 рік (звіт) | 2020 рік (затверджено) І | | 2021 рік (проект) | Обгрунтуван |



№ з/п
Найменування об'єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

Строк 
реалізації 

об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Наявність 
проектної 

документації 
(дата, №, чим 
затверджено, 

рік 
розроблення)

Позитивний 
комплексний 

ВИСНОВОК 

(дата, №)

(.

Всього
очікуваний залишок на

01.01.2021

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, %

Фактично 
профінансован 
о реалізацію 

об'єкта станом 
на 01.09.2020

Очікуване 
виконання до 

кінця 2020 
року

спеціальний 
фонд (бюджет 

розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на

кінець 
бюджетного 
періоду, %

ня 
необхідності 

виділення 
коштів на 
2021 рік 

(обов’язкове 
посилання на 
нормативний 

документ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

перехідні
першочергові
інші
ВСЬОГО

12.2. Об’єкти (будівництва, реконструкції та реставрації), які виконуватимуться в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2023 роках

(грн)

№з/п Найменування об'єкта відповідно до 
проектно-кошторисної документації

Строк 
реалізації 

об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Наявність 
проектної 

документації 
(дата, №, чим 
затверджено, 

рік 
розроблення)

Позитивний 
комплексний 

висновок 
(дата,№)

Загальна вартість об'єкта 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
Обгрунтування необхідності 
виділення коштів на 2022- 

2023 роки (обов’язкове 
посилання на нормативний 

документ, відповідно до якого 
існує необхідність у коштах)

Всього
очікуваний залишок на

01.01.2021

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
перехідні
першочергові
інші
ВСЬОГО

13. Аналіз результатів, досягнутих унаслідок використання коштів загального фонду міського бюджету у 2019 році, очікувані результати у 2020 році, обґрунтування необхідності 
передбачення витрат на 2021 - 2023 роки

Основне завдання закладу € навчання дітей та підлітків музичному мистецтву; виховання громадянина України; виховання поваги до народних звичаїв, 
традицій, національних цінностей українського народу; виховання в учнях поваги до Конституції України, патріотизму, любові до своєї країни. Пошук та 
залучення до навчання здібних, обдарованих і талановитих дітей та молоді.
У 2019 році витрати на сплату енергоносіїв були забезпечені у повному обсязі в межах лімітних асигнувань.
У наслідок використання коштів міського бюджету у 2019 році у музичній школі навчалося 160 учнів, з 12 випускників інколи два вступили до спеціалізованих 
навчальних закладів. У 2020 році у музичній школі навчається 170 учнів. На протязі всього часу учні та викладачі музичної школи приймають участь у різних 
конкурсах та займають призові місця.

На 2021 рік планується надати музичну освіту 173 учням, 2022 році - 200 учням, 2023 році - 200 учням.
На протязі цих років музична школа має надію на відродження творчих колективів, народження нових та повернення усіх учнів, досягнення планового 
контингенту 230 осіб.
14. Бюджетні зобов’язання у 2019 - 2021 роках
14.1. Кредиторська заборгованість за загальним фондом міського бюджету у 2019 (звітному) році

(грн.)

КЕКВ/ККК Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові 
видатки/ 
надання 
кредитів

Кредиторська 
заборгованість 
на 01.01.2019

Кредиторська 
заборгованість 
на 01.01.2020

Зміна кредиторської 
заборгованості

Погашено кредиторську

Бюджетні 
зобов’язаннязагального 

фонду
спеціального 

фонду

1 2 3 4 5 6 7=6-5 8 9 10=4+6

2000 Поточні вилатки 3489515 3486643 3486643

2100 Оплата праці і нарахування 
на заробітну плату

3431500 3429806 3429806

2110 Оплата праці 2830000 2829999 2829999
2111 Заробітна плата 2830000 2829999 2829999
2120 Нарахування на оплату праці 601500 599807 599807

2200 Використання товарів і 
послуг

58015 56837 56837

2210 Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

23715 23715 23715



14.2. Кредиторська заборгованість за загальним фондом міського бюджету у 2020 - 2021 (поточному та плановому) роках

2220
Медикаменти та перев'язувальні 
матеріали

0

2230 Продукти харчування 0

2240
Оплата послуг (крім 
комунальних)

14130 14025 14025

2250 Видатки на відрядження 0

2260
Видатки та заходи спеціального 
призначення

0

2270
Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв

20170 19097 19097

2271 Оплата теплопостачання 7110 7105 7105

2272
Оплата водопостачання і 
водовідведення

1680 1627 1627

2273 Оплата електроенергії 10210 9237 9237
2275 Оплата інших енергоносіїв 1170 1128 1128
3<МЮ Капітальні видатки 0
3100 Придбання основного капіталу 0
3110 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування
0

ВСЬОГО 3489515 3486643 3486643

(грн)

КЕКВ/ККК Найменування

2020 рік 2021 рік

затверджені 
призначення

кредиторська 
заборгованість 
на 01.01.2020

планується погасити

очії^ваний обсяг взяття 
поточних зобов’язань

граничний 
обсяг

можлива 
кредиторська 

заборгованість 
на 01.01.2021

планується погасити

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
■зобов’язань

загального 
фонду

спеціального 
фонду

загального 
фонду

спеціального 
фонду

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

2000 Поточні видатки 4311162 4311162 5431100 5431100

2100
Оплата праці і нарахування 
на заробітну плату

4218642 4218642 5300760 5300760

2110 Оплата праці 3472167 3472167 4344900 4344900
2111 Заробітна плата 3472167 3472167 4344900 4344900
2120 Нарахування на оплату праці 746475 746475 955860 955860

2200
Використання товарів і 
послуг

92520 92520 130340 130340

2210
Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар

40430 40430 67770 67770

2220
Медикаменти та перев'язувальні 
матеріали

0 0

2230 Продукти харчування 0 0

2240
Оплата послуг (крім 
комунальних)

27890 27890 36570 36570

2250 Видатки на відрядження 1000 1000 0

2260
Видатки та заходи спеціального 
призначення

0 0

2270
Оплата комунальних послуг 
та енергоносіїв

23200 23200 26000 26000

2271 Оплата теплопостачання 7710 7710 12730 12730

2272
Оплата водопостачання і 
водовідведення

1820 1820 1760 1760

2273 Оплата електроенергії 12290 12290 10170 10170
2275 Оплата інших енергоносіїв 1380 1380 1340 1340
3000 Капітальні видатки 0 0



t
3100 Придбання основного капіталу ___ С ' 0 < о
3110 Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування
0 0

ВСЬОГО 4311162 4311162 5431100 5431100

14.3. Дебіторська заборгованість у 2019 - 2020 (звітному та поточному) роках
----------------- ------------------------------------------------------------------------------------ ----------------------—--------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -------------- ^Р"),

КЕКВ/ККК 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 01.01.2021

Причини 
виникнення 

заборгованості

Вжиті заходи 
щодо 

погашення 
заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 8 9

ВСЬОГО

14.4. Аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 2021 році

(фн.)

14.5. Нормативно-правові акти, виконання яких у 2021 році не забезпечено граничним обсягом видатків / надання кредитів загального фонду

№ з/п Найменування Статті (пункти) нормативно-правового акта
Обсяг видатків/ надання 
кредитів, необхідний для 

виконання статей (пунктів)

Обсяг 
видатків/надан 

ня кредитів, 
врахований у 
граничному 

обсязі

Обсяг 
видатків/надан 
ня кредитів, не 
забезпечений 

граничним 
обсягом

Заходи, яких необхідно вжити для забезпечення 
виконання статей (пунктів) нормативно- 

правового акга в межах граничного обсягу

1 2 3 4 5 6=4-5 7
Нормативно-правовий акт
Економічна класифікація видатків бюджету/ класифікація
ВСЬОГО

15. Підстави та обгрунтування 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

У 2019 році за рахунок власних надходжень (батьківська плата) утримувалося 2 штатні одиниці. За кодом доходів 25020100 "Гранти та 
дарунки, отримані бюджетними установами" KERB 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" отримано один мікрофон на суму 
3092 грн. та KERB 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» отримано мікшерний пульт, радіосистема на 
суму 14172грн. від Громадської організації «Співдружність громадян «Відродження».

У 2020 році за рахунок власних надходжень (батьківська плата) утримується 1,5 штатні одиниці.

Кошти (батьківська плата за навчання), які надійдуть до спеціального фонду у 2021-2023 роках будуть використані на оплату праці



с
Бюджетний запит на 2021 -2023 роки додатковий (Форма 2021-3)

Відділ культури військово-цивільної адміністрації міста Авдіївка Донецької області
(найменування головного розпорядника коштів міського бюджету)

10__________
Код Типової відомчої 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого

40865513 
(код за ЄДРПОУ)

2. Музична школа Авдіївської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

10
Код Типової відомчої 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету та номер в системі 
головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету

05420920
(код за ЄДРПОУ)

1011080
(код Програмної 

класифікації видатків
та кредитування 

місцевого бюджету)

1080
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0960
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Надання спеціальної освіти 
мистецькими школами 

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

місцевого бюджету)

0551400000
(код бюджету)

4. Додаткові витрат и міського бюджету

бР")

4.1. Додаткові витрати міського бюджету на 2021 (плановий) рік та на 2022 - 2023 (прогнозні) роки за бюджетними програмами

КЕКВ/ККК Найменування 2019 рік (звіт)
2020 рік 

(затверджено)

2021 рік (проект) 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

Обґру нтуван ня 
необхідності виділення 

коштів (обов’язкове 
посилання на 

нормативний документ, 
відповідно до якого 
існує необхідність у 

коштах)

граничний обсяг
необхідно 

додатково (+)

індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково (+)

індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково (+)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2000 Поточні видатки 3486643 4311162 5431100 906060
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну 

плату
3429806 4218642 5300760 906060 Доплата 50% за 

особливі умови 
праці згідно 

постанови №708 
від 05.09.2018р.

2110 Оплата праці 2829999 3472167 4344900 742670
2111 Заробітна плата 2829999 3472167 4344900 742670
2120 Нарахування на оплату праці 599807 746475 955860 163390

ВСЬОГО 3486643 4311162 5431100 906060



4.2. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках
(грн.)

Найменування 
об'єкта 

відповідно до 
проектно- 

кошторисної 
документації

Строк реалізації об'єкта 
(рік початку і завершення)

Наявність проектної 
документації (дата, 

№, чим затверджено, 
рік розроблення)

Позитивний 
комплексний 

висновок (дата, №)

Загальна вартість об'єкта 2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено)
Фактично 

профінансов 
ано 

реалізацію 
об'єкта 

станом на 
01.09.2020

Очікуване 
виконання 
до кінця 

2020 року

2021 рік (проект)

Всього очікуваний залишок на 01.01.2021
спеціальний фонд 
(бюджет розвитку)

рівень будівельної 
готовності об'єкта 

на кі нець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний фонд 
(бюджет розвитку)

рівень 
буді вел ьної 
готовності 
об'єкта на

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальни 
й 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 14

перехідні
першочергові
інші
ВСЬОГО

4.3. Об'єкти, які планується виконувати в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2022 - 2023 роках
<три).

Найменування 
об'єкта 

відповідно до 

проектно- 
кошторисної 
документації

Строк реалізації об'єкта 
(рік початку і завершення)

Наявність проектної 
документації (дата, 

№, чим затверджено, 
рік розроблення)

Позитивний 
комплексний 

висновок (дата, №)

Загальна вартість об'єкта 2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)
Обгрунтування 

необхідності виділення 
коштів (обов’язкове 

посилання на 
нормативний документ, 

відповідно до якого існує 
необхідність у коштах)

Всього очікуваний залишок на 01.01.2021
спеціальний фонд 
(бюджет розвитку)

рівень будівельної 
готовності об'єкта 

на кі нець 
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

перехідні
першочергові
інші
ВСЬОГО



Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів

№ з/п Найменування Одиниця виміру
Джерело

і нфор.мації

2021 рік (проект) в 
межах доведених 
граничних обсягів

2021 рік (проект) зміни у разі 
передбачення додаткових коштів

2022 рік (прогноз) 
у межах доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2022 рік (прогноз) 
зміни у разі 

передбачення 
додаткових коштів

2023 рік (прогноз) 
у межах доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2023 рік 
(прогноз)зміни 

уразі 
передбачення 
додаткових 

коштів
1 2 3 4 5 6 5 6 7 8

Показники затрат

1 Кількість установ од. Статут 1 1
2

Середньофактична 
чисельність всього, 
у тому числі:

Мережа

38 38

керівників од. Розрахунок 2 2
педагогічного 
персоналу од. Розрахунок 28 28

спеціалістів дд. Розрахунок 6 6
робітників од. Розрахунок 2 2

3 Кількість відділень 
(фортепіанне, 
народні 
інструменти, 
музично- 
теоретичний, 
оркестровий)

од. Статут

4 4

4 Кількість класів од. Розрахунок 10 10
5 Видатки на 

утримання освіти у 
музичній школі

тис. грн. Розрахунок
5431100 6337160

Показники 
продукту

1 Середня кількість 
учнів ВСЬОГО, 3 них

173 173

Дівчаток осіб Розрахунок 89 89
Хлопчиків осіб Розрахунок 84 84

2 Середня кількість 
учнів, звільнених 
від оплати за 
навчання

осіб
Розпорядженн 

я №638 від 
09.07.2020р.

27 27

Показники 
ефективності

1
Чисельність учнів 
на одну педагогічну 
ставку

осіб Розрахунок
6 6

2
Витрати на 

навчання одного 
учня

грн. Розрахунок
31394 36631



Показники якості

КІЛЬКІСТЬ днів 
відвідування 
учнями шкіл 
естетичного 
виховання

днів Розрахунок

200 200

динаміка 
збільшення 
чисельності учнів, 
які отримують 
освіту у школах 
естетичного 
виховання у 
плановому періоді 
по відношенню до 
фактичного 
показника 
попереднього 
періоду

% Розрахунок

102 102

відсоток обсягу 
батьківської плати 
за навчання до 
загального фонду 
видатків на 
отримання освіти у 
школах 
естетичного 
виховання

% Розрахунок

4 4

-

Наслідки, які настануть у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми


