
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 -  2023 РОКИ індивідуальний ( Форма 2021-2)

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради 37 02317221

2 .

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Ф інансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

371
(найменування відповідального виконавця)

3. 3716072 6072 0640

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 
к^сцевого бюджету та номер в системі головного 

розпорядника коштів місцевого бюджету)

Погашення різниці між фактичною вартістю теплової енергії, послуг з 
централізованого опалення, постачання гарячої води, централізованого 
водопостачання та водовідведення, постачання холодної води та 
водовідведення (з використанням внутрішньобудинкових систем), що 
вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, бюджетним 
установам і організаціям та/або іншим підприємствам теплопостачання, 
централізованого питного водопостачання та водовідведення, які надають 
населенню такі послуги, та тарифами, що затверджувалися та/або 
погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування за 
рахунок субвенції з державного бюджету

(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)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021 - 2023 роки:

1) Мета бюджетної програми, строки її реалізації;

Забезпечення належної та безперебійної роботи комунальних підприємств із надання послуг населенню

2) завдання бюджетної програми;

Відшкодування різниці в тарифах підприємствам паливно-енергетичного комплексу

(код за ЄДРПОУ)

02317221
(код за ЄДРПОУ)

23573000000

(код бюджету)

3) підстави реалізації бюджетної прог рами.

Бюджетний кодекс України, Закону України "Про державний бюджет України на 2021 рік", Закон України " Про заходи, спрямовані на врегулювання заборогованості теплопостачальних та 
теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення", Постанова Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2021 року № 1340 "Порядок та умови 
надання у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України "Про заходи, 
спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення", розпорядження 
Черкаської обласної державної адміністрації від 20.12.2021 № 731 "Про розподіл субвенції з державного бюджету", рішення виконавчого комітету від 20.12.2021 № 571 "Про уточнення 
бюджету Смілянської міської територіальної громади на 2021 рік в частині міжбюджетних трансфертів"

5. Надходження для виконання бюджетної програми:



І)  надходження для виконання бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________(фн )

Код Найменування

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

загальний фонд
спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд
спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом
(7+8)

загальний фонд
спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом
(11+12)

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

41052900

Субвенція з місцевого бюджету на 
погашення заборгованості з 
різниці в тарифах, що підлягає 
урегулюванню згідно із Законом 
України «Про заходи, спрямовані 
на врегулювання заборгованості 
теплопостачальних та 
теплогенеруючих організацій та 
підприємств централізованого 
водопостачання і водовідведення» 
за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 868 290 0 11 868 290

УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 868 290 0 11 868 290

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022-2023 роках:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (ф н .)

Код Найменування

2022 р ік  (п р о гн о з) 2023 р ік  (п р о гн о з)

загальний фонд
спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

разом
(3+4)

загальний фонд
спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

разом
(7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО:

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

І) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019 - 2021 роках:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  (ф н .)

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

класифікації
видатків
бюджету

Найменування загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

утому
числі

бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(11+12)

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

2610
Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 868 290 0 11 868 290

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

організаціям)

УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 868 290 0 11 868 290

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019 - 2021 роках:
(ф Н .)



»; А

.ласифікації
кредитування

бюджету

Найменування загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

утому
числі

бюджет
розвитку

разом
(7+8)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(11+12)

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

УСЬОГО

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022 - 2023 роках:
(гр н .)

Код
Економічної
класифікації

видатків
бюджету

Найменування

2022 рік(прогноз) 2023 рік(прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

утому
числі

бюджет
розвитку

Разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

утому
числі

бюджет
розвитку

Разом
(7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ВСЬОГО

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022 - 2023 роках:
(грн )

Код
Класифікації
кредитування

бюджету

Найменування

2022 рік(прогноз) 2023 рік(прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

утому
числі

бюджет
розвитку

разом
(3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Разом
(7+8)

1 2 3 4 5 ч 6 7 8 9 10

УСЬОГО

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019 - 2021 роках:
(фн)

N
з/п

Напрями
використання

бюджетних
коштів

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

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Разом
(7+8)

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Разом
(11+12)

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

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



/

1

Погашення різниці між фактичною вартістю 
теплової енергії, послуг з централізованого 
опалення, постачання гарячої води, 
централізованого водопостачання та 
водовідведення, постачання холодної води та 
водовідведення (з використанням 
внутрішньобудинкових систем), що 
вироблялися, транспортувалися та 
постачалися населенню, бюджетним установам 
і організаціям та/або іншим підприємствам 
теплопостачання, централізованого питного 
водопостачання та водовідведення, які 
надають населенню такі послуги, та тарифами, 
що затверджувалися та/або погоджувалися 
органами державної влади чи місцевого 
самоврядування за рахунок субвенції з 
державного бюджету

0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 868 290 0 11 868 290

УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 868 290 0 11 868 290

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022 - 2023 роках:
(гр н .)

N
з/п

Напрями
використання

бюджетних
коштів

2022 рік(прогноз) 2023 рік(прогноз)

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Разом
(3+4)

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

Разом
(7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО

8. Результативні показники бюджетної програми:

1) результативні показники бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:

N
з/п

Показники Одиниця
виміру

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

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(5 + 6)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(8 + 9)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(11 + 12)

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

Затрат

Узгоджений обсяг заборгованості з різниці в 
тарифах

грн.

Протокол засідання 
територіальної комісії з 
питань узгодження 
заборгованості з різниці 
в тарифах

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11868290,00 11868290,00

Продукту

Обсяг міжбюджетного трансферту грн.
Розпорядження 
Черкаської ОДА,

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11868290,00 11868290,00

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

Рішення про міський 
бюджет

Кількість укладених договорів про організацію 
взаєморозрахунків

од.
Договір про організацію 
взаєморозрахунків

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00



Обсяг укладених договорів про організацію 
взаєморозрахунків

грн.
Договір про організацію 
взаєморозрахунків

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11868290,00 11868290,00

Якості

Відсоток погашення заборгованості з різниці в 
тарифах до узгодженої

відс. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00

2) результативні показники бюджетної програми у 2022-2023 роках:

N
з/п

Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації

2022 рік(прогноз) 2023 рік(прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(5 + 6)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом 
(8 + 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

9. Структура видатків на оплату праці:
_____________________________________________________________________________________________________________(ф н .)

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
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 202 рік 2022 рік 2023 рік

N
Категорії працівників

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
загальний

фонд
загальний

фонд
з/п

затверджено
фактично

зайняті
затверджено фактично

зайняті
затверджено

фактично
зайняті

затверджено фактично
зайняті

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

спеціальний
фонд

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

1

УСЬОГО

11. М ісцеві/регіональні програми, які виконую ться в межах бю дж етної програми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019 - 2021 роках:
______________________________________________________________________________________________________________________________________ (ф н .)

№
з/п

Найменування
місцевої/регіональної

програми

Коли та яким документом 
затверджена програма

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

загальний фонд спеціальний фонд разом 
(4 +  5) загальний фонд спеціальний фонд разом 

(7 + 8) загальний фонд спеціальний фонд разом 
(10+ 11)

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

УСЬОГО 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022-2023 роках
_______  __________________________________________________________________________________________(ф н .)

і „
Найменування

Коли та яким документом
2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)



4-

з/п
місцевої/регіональної

програми
затверджена програма загальний фонд

спеціальний
фонд

разом
(4 + 5) загальний фонд

спеціальний
фонд

разом 
(7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

УСЬОГО 0 0 0 0 0 0

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019 - 2021 роках:
(гр н .)

Найменування об'єкта 
відповідно до проектно- 

кошторисної документації

Строк 
реалізації 

об'єкта (рік 
початку і 

завершення)

Загальна
вартість
об'єкта

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

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальний
фонд

(бюджет
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

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

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

14. Бюджетні зобов'язання у 2019 і 2021 роках :

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019 році:
________________________________ (гр н .)

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування
Затверджено з 

урахуванням змін

Касові 
видатки / 
надання 
кредитів

Кредиторська 
заборгованість 

на початок 
минулого 

бюджетного 
періоду

Кредиторська 
заборгованість на 
кінець минулого 

бюджетного 
періоду

Зміна
кредиторської

заборгованості(6-
5)

Погашено кредиторську 
заборгованість за рахунок 

коштів
Бюджетні 

зобов'язання (4+6)

загального фонду
спеціального

фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УСЬОГО

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020-2021 роках:
______________ (гр н .)

Код 2020 рік 2021 рік
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету /  код 
Класифікації

Найменування затверджені
призначення

кредиторська 
заборгованість на 

початок 
поточного

планується погасити 
кредиторську 

заборгованість за 
рахунок коштів

очікуваний обсяг 
взяття поточних 

зобов'язань
граничний обсяг

можлива 
кредиторська 

заборгованість на 
початок планового

планується погасити 
кредиторську 

заборгованість за 
рахунок коштів

очікуваний
обсяг
взяття

поточних



кредитування
бюджету

бюджетного
періоду загального фонду

спеціального
фонду

(3-5) бюджетного періоду 
(4 -5 -6 ) загального фонду

спеціального
фонду

зобов'язань
(8-10)

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

УСЬОГО

3) дебіторська заборгованість у 2019-2020 роках:
(гр н .)

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

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 ліквідації 
заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 8 9

УСЬОГО

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

2021 рік та на 2022 - 2023 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих 
році, та очікувані результати у 2021 році.

/1

ЛЮБЧЕНКО
(прізвище та ініціали)

Людмила ДОРОШЕНКО
(прізвище та ініціали)

15. Підстави та обгрунтування видатків 
внаслідок використання коштів

Начальник фінансового управління 

Головний спеціаліст-бухгалтер


