




























































































































зАтвЕрджЕно
Наказ мiнiстерства фiнансiв Укра.і.ни

17.07.2015 року № 648
(у редакцГI` наказу Мінiстерства фiнансiв Укра.і.ни вLц о7 серпня 2019 року № З36)

БЮдЖЕТНИй ЗАПИТ НА 2020 -2022  РОКИ загальний, Форма 2020-1

1.  Виконавчий I{омiтет Запорiзько.і. мiсько.I. ради
(найменування головного ро3порядника коLLmв мiсцевого бюджету) (код Типовот еiдомчо.I.

класифiкацГI. 8идаткiв та
кредитування мiсцевого
бюджету)

2. Мета дiяльностi головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджету

Правове за6езпечення захисту прав та  законних iнтересiв територiально]i громадu, мiсько]Г ради та .iil виконавчих органiв

З. Щлi державно1. полiтики у вiдповiднiй сферi дiяльностi, формування та/або реалiзацiю якоТ забезпечус головний розпорядник коштiв мiсцевого бюджету, i показники 1.х досягнення

(код за едрпоу) (код бюджету)

Найменування показника результату Одиниця вимiру

2018  рiк 2019 рiк 2020 рiк 2021  рiк 2022 рiк

(звiт) (затверджено) (проехт) (прогноз) (про"оз)

1 2 3 4 5 6 7

3абезпеченняправовоiГроботIJ,спрямов€_н_о2lі±эЭ9Т!РР±±±±Э!±±±а±±±±49ЗJ±9В±4ЗТ!±s!±9±РЭs99!!±З!!Т!±
затрат
к ьк сть штатних одиниць од. 23 24 27 27 27

продукту
к ьк сть одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехніки од_ з

к ьк сть отриманих листів, звеонень. 3аяв, скаог. дооучень. запипв на інфоDмацItо од. 2413 2415 242о 2420 2420

к ьк сть ф]готовлених проегпів ноома"вно-поавових актiв мiськоt ради та виконавчого комh-етv мiсько'і ради од. 207 21о 27о 27о 27о

к ьк стъ прийнятих ро3поіэяджень/наказiв 3 основно`і. діяльносm од_ 230 240 270 27о 270

к ьк сть проведених  3асщань. наDад, семiнарiв од. 510 51о 515 515 515

к ьк сть пLдготовлених аналh.ичних висновкiв, зауважень. гіропозицій, рекомендацій Од 593 600 600 60о 600

к ьк сть наданих юридичних консультацій од. 611 620 6зо 630 63о

ьк сть адмiністративних, цивiльних. господарських та iнших справ, виконавчих проваджень, участь у яких беруть
од_

60о 600 700 700 700
спе лісти виконавчого органу мiськоI. ради
ефективностi
середнi видатки на придбання одиницI обладнання (пDедмета  довгострокового користування), в т.ч : тис. грн. 16,570 19,800

сеоедні вида и на придбання одиницi комп.ютерного обладнання та оргтехн1ки тис.  грн. 1с,578 19,800

ьк сть виконаних листів. звеонень. заяв, скарг, дорyчень, запитів на інФормацію на одного поацівника од_ 105,000 105,ООО 89,629 89,620 89,620

ь сть mдготовлених проеклв нормативно-правових актiв мiськоI ради та виконавчого комh-ету місько.і` ради  на одного
од.

9 9 1о 10 1о
nDa ника
к'льк сть прийнятих розпорядженьінаказiв з основно`і` діяльносm  на одного працIоника од_ 10 10 1о 10 1о

ьк сть пLцготовлених аналh.ичних висновкiв, зауважень, пропо3ищй, рекомендацій на одного працівника од. 26 26 22 22 22

ьк сть заход в на одного працiвника од. 23 26 27 27 27

ьк сть адмi істративних, цивiльних. госгюдарських та iнших справ. виконавчих проваджень, участь у яких беруть
од 26 26 27 27 27

сг\еLI л'сти в онавчого органу місько.і' ради на одного пDацiвника
витрати на утримання однiеі. штатноі. одинищ тис.  грн. 192,744 229,424 264,724 264,724 264,724

якостi

соток забе3печенності обладнанням та предметами довгострокового кооистування до потреби % 10о 100 100 100 100

соток виконаних листiв ,3вернень, 3аяв. скарг, дорvчень, запитiв на інформацію у іх загальній кількості % 212 100 100 100 10о

соток прийнятих нормативно-правових актів місько.і` ради та виконавчого комIтету місько.і` ради у загальній кількості
%

104 100 100 100 100
готовлених

4.Розподiл граничних поі{азникiв видаткiв бюджету та надання I{редитiв з бюджету загального фонду мiсцевого бюджету на  2021 i 2022  роI{и за бюджетними програмами:
(гDн.)

Код Програмно`.класифiкацГі.видаткiвта Код Типово1.програмно`.
Код Функцiонально.і Найменування вiдповiдального виконавця,

2018 рiк (3вiт) 2019  pix (затверджено) 2020 рiк (проект) 2021  рiк (прогноз) 2022 рiк (прогноз)
НОмер цiлi державно1.полiтикикласифiкацГі.та класифil{ац" видаткiв найменування бюджетноі. програми згiдно зТипо1зоюпогамноюкласифiкацiсювидаткiв

кредитуваннямiсцевогобюджету видатківкредитуваннямiсцевогобюджету та кредитуваннябюджету рртакредитування мiсцевого бюджету



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

О22016О 0160 0111

департамент правового 3абе3печення 3апорiзько.I.місько'і'ради;Керiвництвоiуправлінняусферiправовогоэабе3печення

1  991  933 3 344 642 7 147 536 7147 536 7147 536 000ОООО47

усього 1  991  9ЗЗ З З44 642 7147 536 7 147 536 7 147 536

5. РОзподiл граничних показникjв видаткiв бюджету та надання кредитiв з бюджету спецiального фонду мiсцевого бюджету на   2021 i 2022  роки за бюджетними програмами:
/гон.\

Код Програмно.і.класифiкацiТвидаткiвта КОд ТИПОВО.|.програмно`.
Код Функцiонально`. Найменування вiдповiдального виконавця,

2018  рiк (звiт) 2019 рiк (затверджено) 2020 рiк (проект) 2021  рiк (прогноз) 2022 рiк (прогноз)
Номер цiлi державноYкласифiкацiі. класифiкацiі. видаткiв найменування бюджетноТ програми згiдно з

кредитуваннямiсцевогобюшету видаткIв таI{редитуваннямiсцевогобюджету та кредитуваннябюfuкету Типовою програмною класифікацісю видатківтакредитуваннямiсцевогобюджету ПОЛIТИКИ

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

0220160 0160 0111

департамеггг правового забе3печення Запорiзько.і.місько.і'ради;Керiвництвоiупра8лінняусферiправового3абе3печення

49 735 39 600 000000047

усього 49 735 з9 600

(прiзвище та інiцiали)

Носачева Н. і.

(прiзэище та інiцiали)



зАтвЕрщЕно
Наказ Мiнiстерства фiнансiв Укра.і.ни
17.07.2015 року № 648

(у редакцГI. нака3у Мiнiстерства фiнансiв Укра.I.ни вiд О7 серпня 2019 року N
336)

БЮдЖЕТНИй ЗАПИТ НА 2020 -2022  РОКИ iндивiдуальний, Форма 2020-2

ради1.   Виконавчий комiтет Запорiзько.I. мiсько.I.
(найменування головного розпорядника коLLггiв мiсце8ого

2.  департамент правового забезпечення Запорiзько.і. мiсько.і. ради
(найменування вiдповiдального виконавця)

З.                    0220160 о160
(код Програмно.і.                               (код Типово.і.

класифiкацi.I. видаткiв та                             програмно.I.
кредитування  мiсцевого                  класифiкацi.I. видаткiв

бюджету)                                    та кредитування

0111

(код Функцiонально.і.
класифiкацi.I. видаткiв

та кредитування
бюджету)

Керiвництво i управлiння у

о2
(код Типово.і. вLцомчоТ класифiкацi.I.
видаткiв та кредитування мiсцевого
бюджету)

022

(код Типо8o.і. вiдомчо.і. класифiкацi.і.
видаткiв та кредитування мiсцевого
бюджету та номер в системi
головного розпорядника коштiв
м iсцевого бнэджету)

сферi правового збезпечення
(найменування бюджетно.і. програми згiдно з Типовою програмною
видаткiв та кредитування мiсцевого бюджету)

4.Мета та завдання бюджетно.I. програми  на  2020 -2022   роки
1 ) мета бюджетно.і. програми, строки .I.I. реалiзацГI.

Керiвнuцтво i управлiння у сферi правового забезпечення

2) завдання бюджетно-і. програми
Здiйснення наданих законодавсIвом повноважень у сферi правового забезпечення
Придбання обладнання i предметiв довгострокового користування

З) пiдстави реалiзацГі. бюджетно.і. програми

КОнституцiя Укра.iни, Бюджетнuа, Цивiльнuй, Господарс.ькuй кодекси УкраIни, Закон Укра.iни «Про мiсцеве самоврядування в УкрdГнi»

5. Надходження для вііконання бюджетно.і. програми:

класифiкацiсю

З7611396

(код за сдрпОу)

37611396

(код 3а СдРПОУ)

2310100000

(код бюджету)

і ) надходження для виконання бюджетно.і. програми у 2018 -202О РОКаХ:                                                                                                                                                                                                                                  (гDн)202о'

код найменування

2018 iк  (звiт) 2019 рік (затверджено)ЗаГ;:ЖИйСПе::::НИйУЁЁ##"    ра3ом (7+8) рік (проект)заг€:#ийспе$:::нийУЁi#;й;"      (:::::)

3агальнийфонд спецiальнийфонд у тому чuслiбкюжеmткv
разом (3+4)

1 2 3З351719х 4
Dо3вu5

6 7 8 9 10 117147  536х 12х 13х 147147 536

Надходження i3 загаг`ьного фонду бюджету х х 3 351719 4 084 880х х х 4 084 880

00602400 Надходження загал ьного ФондуКоіLгги,щопередаютьсяi3загального Фондубюджетудобюджетурозвитку(спецIаjіьногофонду)

х 49 735 49 735 49 735 х з9 600 з9 60о 39 600 х   7s36

7147 536усього 3  351719 49 735 49 735 З 401  454 4 084 88О з9 600 з9 600 4124 48О 714

2) надходження для виконання бюджетно'і. про грами у zl)Zі  -zuzz РОКаХ:                                                                                                                                                         (гіэн)

код Найменування
2021  рiк (ПРОГНОЗ) 2022  р'к (прогноз)

3агагіьний спецiальний у тому числi
разом (3+4)

загальний спецiальний у тому чuслiбюбm
разом (7+8)

фонд фонд бюэжеmDо3вuтку фонд фонд жеDО3ВИТКv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1о

Надходження i3 загального Фонду бюджету 7147 536 х х 7147  536 7147  536 х х 7147 536

оо Надход>кення за гагіьного фонду х х

усього 7 1 47  536 7147 5Зе 7147  536 7147  5ЗО

6. Витра" за кодами Економiчно.і. класифiкаці`і. видаткiв / Класифil{ацГі' кредитування бюджету:
1 ) вида" за кодами Економiчно.і. класифікацГі. видаткiв бюджету у 2018 -202О роках:

Аркуш 1  3 6
(грн)



кодЕtСОНОМiЧНО.fюасиФiкацГг

Найменуванг.я

2018 pix (звiт) 2ol9 рiк (эатверджено) 2020  рiк (гіроект)

за.а.іьний сгіецельний у тому чuсгтiбюдж®т
разом (З+4)

загальнийфонд спецiа.іьннй у тому чuслlбюджвт
разом (7+О)

загальний спецiальний у тому чисгIIбюдж
разом (11 +12)видатківбюджетv фонд фонд розвитку фонд роэвитку фонд фонд юож®трозвитку

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2111 Заробhна пjіата 1  339 580 1  339 58О 2 423 986 2 423 986 5 253 038 5 253 038
2120 Нараху8ання на опгіату праці 305 648 305 648 S51  835 5S1  835 1155 668 1155  668

221о Предмети, маторiали, обладнання та iнвентар 65 995 65 99S 39 027 з9 027 94112 94112

224о оплата послуг (крі.м комунапьн их) 232 668 232 668 212 595 212 595 495 357 495 357

2250 видатки на варядження 11  749 11749 30 98о 30 980 64  341 64 341
2271 Оплата теплопостача н ня 16  299 16 299 35 467 35 467 48 760 48 760
2272 Оплата водопостачання та водовLдведення 2019 2019 2832 2832 3604 3604
2273 Оплата електроенерп`і 1 7 84о 1 7 84о 45  154 45154 29 619 29 619

2275 Оплата iнших онергоносП.в та iнujих
3037 3037

2282
Окремi заходи по реалiзацil. держав"х(регiональних)програм,невtднесенiдо заходіерозвитку

1806 1806

2800 інш поточнi видатки 135 135 960 96о

3110
Придбання обладнання I предметі8довгостроко8огокористування

49 735 49 735 49 735 39 600 39 600 39 600

усього 1  991  9ЗЗ 49 735 49 735 2 041  668 З  З44 642 з9 600 з9 600 З З84 242 7147  536 7147 536

2) надання кредитiв за кодами КласифiкацГі. кредитування бюджету у 2018 -2020 роках:
(грн)

кодКласифiкацГі.хредитування

Наймеtlуванг.я

2018  рiк (ЗВiі.) 2oі9 рiк (затверджено) 2o2o рiк (проект)

загальннйфонд спеціальний у тому чuслi
разом (З+4)

загальниiiфонд спецiальний у то"у чuслi
разом (7+О)

эагальний спецiальний у тому числi
разом (11 +12)

бюджету фонд бюджотDОзвuткv фонд бюджотDозвuппw фонд фонд бюдж®тDозвuгг"

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

усього

З) видатки за кодами Економiчно.I. класифiкацГі. видаткiв бюд>Itету у  2021  -2022 роках:
(грн)

кодхласифiкацГ..

Найменування

2021 рiі( (про"оз) 2022 рiк (про"оз)

загальнийфонд спеL`iальгIий у тому чuслiбюдж®т
разом (З+4)

эагальннй спец.аjіьtlий у тону числiбюджот
разом (7+8)Е'идатI('вбюджетv фонд розвитку фонд фонд розвитку

1 2 з 4 5 6 7 8 9 1о
2111 Заробiтна плата 5 253 038 5 253 038 5 253 038 5 253 038

212о Нарахування на пату г,рацi 1  1 55 66е 1  1 55 668 1155668 1155 668

2210 предме". мате ли. обладмання та Iнвентар 94  1 1 2 94112 94  1 1 2 94  1 1 2

2240 Опгіата послуг (к ім комунальних) 495 357 495 357 495 357 495 357

22S0 Вида"и на вщрядження 64 341 64  341 е4  341 64  341

2271 Оплата теплопостачання 48 760 48 760 48  760 48 760

2272 Оплата водогіост чання та водовu)веденt.я 3604 3604 з604 з604

2273 Оппата егіеюрое ерп`, 29 619 29 619 29 619 29 619

2275 Оппата iнших еtіергоносіТв та іншихкомунапьнихпоспуг
3037 3037 зоз7 зо37

2282
Окремi заходи по реалiзаці`I` держаоних(регюнальних)програм.невщнесенtдо  .аході8розвитку

2800 інLLл поточні  видатки

311о
Придбання обладнання I предметIвдовгостроховогокористування

усього 7147 536 7147  536 7147  S36 7147  536

4) надання кредитjв за кодами Класифікаціі. кредитування бюджету у 2021  -2022 роках:
(гDн)

кодКласнфiкацГгкредmвання

Найменування
2021  рil< (прогноз) 2022 рiк (прогноз)

загальннйФОнд спец.агіьtіий у mowy числi
разом (З+4)

эагальнийфонд спеіііальний у mowy чисгIi
разом (7+8)

бюджету Фонд бюдж®тDозвuткv фонд бюджвтоозвuткw

1 2 з 4 5 6 7 8 9 1о
усього

7. Витра" за нагірямами використання бюджетних коштiв:
1 ) витра" за напрямами використання бюджетних коштiв у 2018 -202О роках:



№ з/гl Напрями вьIкористання бюдже"их хоіLmв загальннй спеціальt.ий у тому чI)слiбюджот
разом (З+4)

загальний спеціальний у тому числiбюдж
разом (7+8)

зага.іьннй спецга.іьмий у тому чuслI
разом (11+12)фонд фонд оозвиггIкv фонд фог,д юожвтDозвuгтIкv фонд фонд бюдж®тDозвuгпкv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1о 11 12 13 14

1

Забезпечення виконання фумкцiйдепартаментправовогозабезпечради
ння 3апорiзько|` мiсько`. 4 4ЗЗ 1 09 4 4ЗЗ 109 5 381  036 5 381  ОЗе 7147 536 7147 536

2 Придбання обладнання i предметів довгостроковогоkОристування
49 735 49 735 49  735 39 60о з9 600 з9  600

усього 4 4ЗЗ  109 49 735 49 735 4 402 844 S  З81  836 39 600 з9 60о 5 021  436 7147  sЗ6 7147 536

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштiв у 2021  -2022  роках:
(гон)

№з/п Напрями виI<ористання бюдже"их коштi8

2021  рiк (прогноз) 2022 рil{ (про"оз)

загальнийФонд спеі`Iальний у тому читiбюджвт
разом (З+4)

загальний спецiальний у тому чuслiбюдж
разом (7+8)фонд Dозвuткv фонд фонд юажвтDозвuткv

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Забезпечення виконання Функцiйдепартаментправового3абезпечради
ння ЗапорЬькот мiсько.і 7147 536 7147 536 7147 536 7147 536

усього 7147 536 7147 536 7147  536 7147 536

8. Результативнi показниI{и бюджетно.I. програми:
1) результативнi показники бюджетно.і. програми у 2018 -202О роках:

(грн)

№з/п Показннки одиницявимiру
джерело iнФормацiі

2018  pix  (звiт) 2019 рil< (затверджено) 2o2О рiк (проект)

загальг.ий фонд спецiаtіьнийФонд
разом (5+6) загальньій фонд спеціальнийфокд

разом (8+9) зага.іt.ний Фонд спеціальннйd'онд
разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3авдання і Забезпечення виконання фуt.кцiй i завдань, г.окладених на департамент тіравового забезпечення 3апорiзько1 мiсьI{оі. ради

зат т

1 m сть ujтатних одиниіtь                                                                 |             Од.            |              штатний розпис 23.ООО |                                |                       2З.ООО |                        24 ,000 |                                |                        24 ,ООО|                        27.ООО |                                |                       27.000
продуmY

1
кIлькiсть отриманих листі.в, звернеtіь. заяв. скаргдоручень,запитiвнаiнФормацiю

од_ даНi УПРа8ЛiНСЬКОГО  ОбЛ1КУ 2413 2413 2415 2415 2420 242о

2 кJлакт сть пuгото8лених проектiв нормативно-пра во8ихмiсько`.радитавиконавчогокомh.етуміськоіради
од_ данi управлiнського обпiку 207 207 21о 21о 270 270

3
кLпьк[сть прийнятих розпоряджень/наказiв з основноrдiяльностi

од. данi управлiнськоrо обгіiку 23о 23о 240 240 27о 270

4 кLпь сть проведених  засiдань, нарад. семінаріa од. данi управгіiнського облiку 510 510 51о 51о 515 515

5
кmпро ть пLдготовлених аналiтичних висновкiB` зауважень.зицiй,рекомендацiй

од. да нi управгіiнсьюго облiку 593 593 60о боо 600 600

6 кфь сть наданих Iоридичних консультацій од да н.і управлiнського обjіiку 611 611 620 62о 63о 630

7
кiльiнlL'испецкість адмiнiстративних. цив.mьних, господарсъких гахсправ,виконавчихпроваджень.участьуяttwберутьіапістивиконавчогоорганумiсько\`ради

од. дані управлiнського облiку 6оо 600 600 600 700 700

ефек"вності

1
Lulь\дор iсть виконаних листiв, звернонь` заяв. скаргучень,запитiвнаiнформацiюнаодногопрацівника

од_ розрахунковi данi 105 105 105 105 90 9о

2
кLпьакт'водноюсть пфготовлеtіих пооектiв нормативно-пра8овихмiськоі.радитавиконавчогокомh.етуміськоіэади  нэгопрацi8ника

од. розрахунковi да нi 9 9 9 9 10 10

3
к1пькдiяп ість прийнятих ро3поряджень/наказів з основногьностiнаодногопрацiвника од розрахунковi данi 10 10 10 1о 10 1о

4
кJльюпроп сть пLАготовпених анаJіh.ичних 8исновкі8   заvваженьозиLuй,рекомендацiйнаодногопрацівниха

од. розрахуttю8i данi 26 26 26 26 22 22

5

кiл'ншспг'р ь адміністративних, цивhьних` господарських  іаспра8`виконавчихпроваджень.участьуякихберутьлIстивиконавчогооргануміськоірадинаодг.огониkа

од_ розрехункові дані 26 26 26 26 26 27

6 кLпьк сть заходів на одного працiвника од, розрахунковi да нi 23 23 26 26 27 27
7 вит ати на утримання однLс1  ujтатноі одиниці тис   грн розрахунковi да ні 192.744 192.744 233,993 233.993 264 . 724 264.724

якостi

1
вulсодор тох виконаних листiв  ,звернень.  3аяв.  скаріучень.запитiвнаiнформацiюуТхзагальніи<Ijі,,[ос-

% розрахунковi да ні 212,о 2 1 2 .о 100.0 100.о 10оо 100.0

2
вiдсорадикiJ1ьк ток прийнятих нормативно-г`раво8их актів м,сьtо,тавихонавчогокомгтетумtськоIрадиуэагагt,.~іиостiпhгото8лених

% оозрахунко8i данi 10з.5 103.5 100.0 1 00 .0 1000 10о.о

3аедання 2 Прндба"я обііаднанtія i предметiв доогострокооо.о I<ористуваt.ня
продукту

1
кiльккори iсть одиниі`ь обладнання (предметів довгtt.Т,іікіjвtjіостyвання).щоплаtіустьсяпридбати8т` Од кошторис 3

2 кhьI( сть одиниць комгі.ютерного обііаднаннр  'd   ,L,г ..3т..,ки од коujторис з з 2

^ркYш J
ефек"вностізо



1
середнi видатки на придбання одиницi обладнання(предмотадо8гостроковогокористування).вт.ч.:

тис-грн- розрахунItовi да нi 1б,578 16.578 19.8

2
середнi видатки ма придбання одиницi комп.ютерногообладнаннятаорпехt{iки

тис.  грн. розрахунковi да нi 16.578 16.578 19,8

яI(ост'

1
вiдсоток забозпеченностi обладнанням та предметамидовгостроковогокористу8аннядопотреби % розрахунковiданi 100,0 100.о 100

2) результа"внi показники бюджетно.I. програми у  2021 -2022 роках:
(гон\

№з'п Показники одинищ)внмiру
джерело iнФормацiі

2021  рiк (прогноз) 2022 рiк (прогноз)

загальний фонд спецiальнийФонд
разом (5+6) загальний фонд спецiальгIийФонд

разом (О+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1о
Заадання  і 3абезпеченt.я викогіання функцiй i завдань. покладених на департамент правового забезпечення 3апорiзько'і` мiсько... ради

затрат
1 кiпькiсть штатних одиниць                                                                | од uлатн ий розпис                         |                      27.ООО |                              |                      27.ООО |                      23,000|                              |                      27,ООО

г'родукту

1
кiпьхіспь отриманих листiв. звернень, заяв, скарг,доручень.запитівнаiнформацiю од данi управлiнського облiку 2420 242о 2420 2420

2
кільк[сть лLаготовлених проектiв нормати8но-паtm.Омiсько.tрадитавиконавчогоком.п.етумiс равовихь,(0Yради од, данi управлiнського обгіiку 270 270 270 270

3
•dлькIсть при йнятих розпорядженьінаказiв з основнотдiяльності од данi управJіiнсьюго облiку 270 27о 27о 270

4 кLпьm.сть проведених  засLдань, нарад. семiнарiв од данi управлiнського облiку 515 515 51о 515

5
кiпькiсть пuготовлених анапh.ичних висновкiв , зауважень ,пропоэицiй.рекомендацiй Од данi управлiнського облiку 600 600 600 600

6 кількiсть наданих юридичних консультацiй од данi управлiнсьюго облiку 63о 6зо 630 630

7
кiпькiсть адмiнiстрати вних. цивiльних, господаiншихсправ.виконавчихпроваджень.участьспеііiалiс"виконавчогоорганумiськоТрадирських тауякихберуть

од дані управлiнсыtОго облiку 700 700 7оо 700

ефек"вностi

1
кuіьхiсть виконаних ііистiв, звернень. заяв, скарг,доручень.запитiвнаiнФормацiюнаодногопраці8ника од РО3РаХУНХОВi даНi 9о 90 9о 9о

2
іаtі ьхість пLаготовлених проектiв нормати вно-пра вовихапiвмiсько.і.радитавиконавчогохомiтетумісько.I`ради  наодногопрацiвника

од розрахунковi данi 10 1о 1о 1о

3
кUіькість при йнятих розпорядженьінаказів з основно.ідiяльностiнаодногопрацiв"ка од розрахунковi данi 11 10 10 10

4
•dлькiсть пhготовгіених а налiтич них висновків. зауважень. Од розрахунковiдані 22 22 22 22

5

кIльюсть адмінiстра"вних. ци вiііьних. господарських таiнujихсправ`виконавчихпроваджень.участьуякихберутьспецiалiстивикона8чогоорганумiсько.tрадинаодногопраці.вt<ика

од розрахуt.kовiданi 23 27 23 27

6 кількiсть заході8 на одного прафвниkа од розрахунковi данt 27 27 27 27

7 витра" на утримання однiе.і. штатно`` одинищ тис   грн розрахунко8iдані 233.992 233.992 23З.992 233.992

якост1

1
8iQсоток виконаних листiв .звернень. заяв. сдоручень.запитiвнаiнФормацiюуіхзагальн г,КUlЬКОСТ1

% розрахунко8i дані 10о.0 100.0 10о.0 1 оо.о

2
вL4соток прийня"х нормативно-пра вових актрадита8иконавчогокомiтетумiськоТрадиуіdпьkостiпфготовпених мiсько'гальн'й

% розрахунковi дані 100.о 1000 1 оо.о 100.0

9. Структура видаткiв на оплату працi
(грн)

Напрями використання бюджет"х коLLітiв
2018  рIк  (звгг) 2019  рiк 2o2О рiк (проект) 2021  рil( (прогноз) 2022 рiк (прогноз)

заrальния Фоt`д спецiагіьний эагальний фонд спецiальний загагіьний Фонд спеціальннй загальннй фонд сIіецiальний загальний Фонд спеціальний
фонд фокд ФОнд Фонд d)онд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1о 11

державнеуправлiння
Керiвники

в т`ч  гю гIосадовuм оклвдам
мат РIаЛЬН8 доГЮМОГа
премi,
1ндексвШя

Стuмулюючi доплвти та нвдбввки
спец алiсти

Обов.язковi виппати
в т ч по гIосадовим окпадам

!

мат Р"ЬНа дОГЮМОГ8 '

г'fч,
(

Iндексащя
(

СТuМУщнэні4рggqпu тв нвдб8вкu
(



'нLL''

Обов.язковi виплэти
в т.ч. по пос8довим огсг1адам
МвтерiагIьнв допомогв
премiг
Iндексвujя

Стuмулюючi догитвти та надбввки
Технiчннй персоt.ал
ОбОВ'ЯЗКОВi ВИПЛ8ГТIИ

в т.ч. по посадовим оклвдвм
М8терIальна допомога
премгI
Iнде,<сац,я

СТuМУПЮЮЧi дОПГ1ВТu ТВ Н8дбаВКu

усього
в т.ч. оплата працi штатнищоврахованiтакожуспе одиниць за заjіьномуФон гальним фондом. х х х х х

10. Чисельнiсть зайнятих у бюджетних установах:

№з/п КатегорГі.працiвникiв

2018  рiк (звiт) 2019 рiк (план) 202о рiк 2021  рiк 2022 рiк

загальннй фоіід спецiальний фонд 3агальt.ий фонд спецiа.іь"й фонд загальнийфонд спецiальннйфонд загальtlийфонд спецiальнийфонд загальнийфонд спецiагіьнийфонд

затверджено фак"чзайня о затверджеко фах""оэайнятi затверджено фа-чнозайнятi затверджено фактичзаilня о

1 2 з 4 5 6 7 8 9 1о 11 12 13 14 15 16

посадовi особи 22 22 23 23 27 27 27

Усього штатних одиниць 22 22 23 23 27 27 27

з них LLп.атщоврахов одиницi за загаjіьним фондом,iтакожуспецiапьномуФОндi х х х х х х х

2) мiсцевi/регiональнi програми, якi виконуються в межах бюджетно.і. програми у 2021 -2022 роках:

е   а   бюджетно.I.програми 3а рахуноI{ коштiв бюджету розвитку  у  у  2018     2022 роках.іz. uо'сі(", як| виконуються в межах оюджетно. програми за рахунUк кUшIШ uКJЩt;IУ ГJVJt$ИIhУ  У  У  `V 'О  -`u" Гuhа^.                                                                                                                (г,)н)

Найменування об.скта 8iдповiдно до прое"о-кошторисно.I.документацI`I

строк

Загалt.навартiстьоб'с

2018  рiк (звiт) 2oі 9 рiк (затверджено) 202o  pitt (проект) 2021  рiк  (про"оз) 2022 рiк (прог оз)

спеі`iальннйфондб
рiвень

СпеL`iальннйфондбт

рiвеt'ь

Спеііiальннйфоtщ(бюджет

рiвень

СпеціальнийФонд(бюджет

рiвень

Спецiальниilфонд(бюджет

iвень
реаJ'lзац'1об'екту(рiкl

будiвельно.і.ГОТОВНОСТiоб`сктана будiвельноl.готовностjоб.сктана будiвельноіоб.сктаг.а будi8ельноТготовностiоб.схтана буд-готоб.івельно`.OBHOCTiсктана

початкузавершення) кту (   юджетрозвитку) кiнецьбюдже"оголеDiодv.% (   юджерозвигтку) кiнецьбюджетt.огопеоiодv.о/®
розвнтку)

кiнецьбюдже"о,опеоiодv.оіо роз""у) кiнецьбюдже"ого
розвитку)

хбюneDiнецьджетногоiОдv.%

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

13. Аналiз резуrіьтатiв, досягнутих внаслiдок використання коштiв загального фонду бюджету у 2018 роцi, очiкуванi результа" у 2019 році, обгрунтування необхiдностi передбачення витрат на 2020 . 2022 роки.

14. Бюджетнi зобов.язання у 2018 -2020  роках:
1) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюджету у  2018  роцi:



2) кредиторська заборгованiсть мiсцевого бюджету У  2019 -2020 РОКаХ:                                                                                                                                                                                                                               (грн)

кодЕКОНОМiЧНО1.mаснФiкаф'

Найменування

2019  рiк 2020  рiк

затвердженi

кредиторська гіланусться погасити

гра"чний обсяг

моmивкредитор
кастъко€l

планусться погаснтхредиторськузаборгован
сть за ий

видаткiвбюджетуіход заборгованістt,напочаток кредиторську заборгованість зарахуноккоштiв очiкува-йобсягезяття заборгованнапочато рахунок коштjв
оч.куванобсягвзяпя

КласифiкацГГкеивання приэt.ачення поточногобtоджетного
загальt.ого спецiальtlого

гіоточнихзобов.язань(З-5) п.іаново. загального спецiального
ПОТОЧttИХзобов`язань(8-9)12

рдтубю"ету
перiоду фонду фонду бюдже"опеDiодv'4- фонду10 Фонду11

3 4 5 6 7 8 9

I                                                             усього

з) дебiто рська заборгованiсть у 2ol8 -20і9  рока х:
(гDн)

кодЕкономiчно`.mасиФiхацiг

Найменуваtlня
Затверджено э Касовi еидаткн/ дебiторська дебiторська

Очiкуванадебiторсыа

Причини внNикнення эаборго8аності Вжитi заходи щодо погаulення заборгованостівкда"iв урахуванням надання заборгованiсть заборгованiсть заборгованість
бюджету / кодКласифiкацГі.кредитуваннябюJDжетv1 змiн жред"тiв на о1.01. 2ol8 на оі.О1. 2019 на 202О

2 з 4 5 6 7 9 10

усього

4) аналiз управлiння бtоджетними зобов.язаннями та пропозицГі. щодо упорядкування бюджетних зобов.язань у 2019 роцi.

15.mдставитаобгрунтуваннявидаткiвспецiальногофондуна202Орiктана2021-2022рокизарахунокнадхоfжешдоспецiальногофонду,аналiзрезультатiв,досягнутихвнаслiдоквикористанняі{оштiв

Зломинога В. М.
(прiзвище та iнiцiали)

(прiзвище та iнiцiали)



зАтвЕрджЕно
Наказ Мiнiстерства фiнансiв Укра.і.ни
17.07.2015 року № 648

(у редакцГі. накаэу Мiнiстерства фiнансiв Укра.і.ни вiд  і 7 липня 2010 року № 617)

БЮдЖЕТНИй ЗАПИТ НА 2020 Р|К дОдАТКОВИй, (Форма 2020-З)

1.Вuконавчий комiтет Запо
(найменування головного розпорядника коштiв мiсцевого бюджету)

2.  депа авового забезпечення Запо
(найменування вiдповLдального виконавця)

З. О22016О

(код Програмно.і. класифiкащ`і. видатків та
кредитування мiсцевого бюджету)

4. додатковi витрати мiсцевого бюджету:
1 ) додатковi витрати на 2020 рiк за бюдже"ими програмами:

о16о

(код Типово.і. програмно.і
класифiкацГі. видаткiв та
кредитування мiсцевого

бюджету)

о111
(код Функцiонально.I. класифiкацГі.

видаткiв та кредитування
бюджету)

02
(КОд ТИПОВО.|. ВiдОМЧО.|.

класифкацГі. видаткiв та
кред итування мiсцевого

бюджету)

о22
(код Типово.I. вLдомчо.і.

класифiкацГI. видаткiв та
кредитування мiсцевого бюджеіу

та номер в системi головного
розпорядника коштiв мiсцевого

бюджету)

Керiвництво i управлiння у сферi
правового збезпечення

(найменування бюджетно.і. програми зпдно з
Типовою програмною класифiкацiею видаткiв та

кредитування мiсцевого бюджету)

37611396
(код 3а едрпоу)

37611396
(код 3а едрпоу)

23101ООООО
(код бюджету)

(грн.)
кодЕкономiчно.|класифiкацГі.видатI{iвбюджету/кодКласифiкацГі.кредитуваннябюджету

Найменування 2018  рiк (звiт)
2019 рi,<(затверджено)

2020  рiк (проект)

Обгрунтування необхiдностi додаткових коштiв на 2020 рiкграничнийобсяг необхiднододатково +

1 2 3 4 5 6 7
2111 3аро6iтна плата 1  339  580 2 423 986 5 253 ОЗ8
212о Нарахування на оплату працi ЗО5 648 551  835 1155 668

2210
Предмети, матерiали, обладнаннятаiнвентар

65 995 з9 027 94 1 1 2

224о Qплата посг1уг (крiм комунальнuх) 232 668 212 595 495 357 1ОО ООО

Постанови КМУ вiд 10.05.2018 №З6З "Про внесення змIн до Постанов; КМУ вiд 9 березня 2ОО6hіа визнання такими , що
втратили чиннiсть , деяких постанов  КМY" Продовження лiцензil. "Лига -3акон-збiльшена сума за використання однiс.i
едuнииi

2250 Видатки на вiдрядження 1 1  749 зо 980 64 341
2ZJ1 Оплата теплопостачання 16  299 з5 467 48 7 60

г2:J2
Оплата водопостачання таводовiдведення

2019 2832 з604
2273 Оплата електроенерг1-Г 17 840 45154 29 б79

2275
Оплата iншuх енергоносI-lв таiншихкомунальнихпослуг

3037



2282

Окремi заходи по реалiзацЛI.державних(регiональнuх)програм,невiднесенiдозаходiврозвитку

1806

2800 Iншi поточнi видатки 135 960

з11о

Прид6ання обладнання jпредметiвдовгостроковогокористування

49 735 з9 600 176 735
полiпшення технiчного забезпечення ведення документацiйного забезпечення кадровоil. роботи , економI-[ робочого часу
згiдно договорv.36iльшенням чисельн-Iстi робiтнuкiв з

всього 2 041  G68 3 384 242 7147 536 276 735

змiна результативних показникiв  якi характеризvють виI{онання бюджетно.I. прогоами . v разi передбачення додаткових коштів

№з/п Найменування одиниця
джерело iнформацГI.

202О рiк (проект) в межах 202О рiк (проект) змiни у разі

вимiру доведених граничних обсягiв видiлення додаткових коштiв

1 2 з 4 5 6

Придбання обладнання I предметIв довгостроItового користування
продукту

1 кiлькiсть одиниць комп'ютерного обладнання та оргтехнIки од. КОШТОРИС 11

ефективності

1ооо
середнi видатки на придбання одиницi обладнання (предметадовгостроковогокористування)вт.ч.:

тис.  грн. розрахунковi данi 19,80о

2000
сереорпднi видатки на придбання одиницi комп'ютерного обладнання таехнiки

тис.  грн. розрахунковi данi 19,800

якостi

10

вiдсоток забезпеченностi обладнанням та предметами довгострокоЕюгокористуваннядопотреби
% розрахунковi дан1 1оо,о

Забезпечення виконання функцiй i завдань  покладених на департамент правового забезпечення 3апорiзько.I. мiсыtо.і. ради
затрат

1000 кiлькiсть штатних одиниць од. іLп.атний розпис 27.Ооо 24,ооо
продукту

1

кiлькiнфоiсть отриманих листiв. 3вернень, заяв. скарг. доручень, запитiв нармацiю
од. данi управлiнського облiку 2420 2415

2
к.ількiсть пiдготовлених проектiв нормативно-правових актiв мiсько.і. ради тавиконавчогокомiтетумiсько.I.ради

од. данi управлiнського облiку 27о 210

3 кiль сть прийнятих ро3поряджень/наttазів 3 основноI дIяльності од. данi управлiнського облiку 27о 240

4 к ь сть проведених  3асiдань  нарад  семiнарiв од. данi управлiнського облiку 515 510

5
к ьк сть пiдготовлених аналiтичних висновкiв. зауважень, пропозицiй,ендацiй

од. данi управлінського облiку 60о 60о

6 к ь сть наданих юридичних консультацiй од. данi управлiнського облiку 630 620

7

кiльквикоорга iсть адмiнiстративних, цивiльних. господарських та iнших справ,навчихпроваджень,участьуякихберутьспецiалістивиконавчогонумiсько'і'ради

од. данi управлiнського облiку 7оо 600

ефективностi

1

кiлькiнфо iсть виконаних листiв. 3вернень. заяв. скарг. доручень` загіитiв нармацiюнаодногопрацiвника
од. ро3рахунковi дані 9о 105

2
кiв лькiсть пiдготовлених проектiв нормативно-правових актiв мiсько.і. ради таиконавчогокомiтетумiсько.і.радинаодногопрацівника

од. ро3рахунковi дані 10 9

3
кiп лра сть прийнятих розпоряджень/наказів з основноI дIяльності  на одноговника

од. ро3рахунковi дані 10 10

4
кiJ1ькреко iсть пiдготовлених аналiтичних висновкiв. зауважень. пропозицiй,мендацiйнаодногопрацiвника

од. розрахунковi дані 22 26

5

кiльвикооргакiсть адмiнiстративних, цивiльних  господарських та iнших справ,навчихпроваджень,участьуякихберутьспещалIстивиконавчогонумiсько.і'радинаодногопрацівника

од. ро3рахункові дані 27 26

6 кiлькiсть заходiв на одного працiвника од. розрахунковi дані 27 26

7ооо витрати на утримання однiе.і. штатноI одиниці тис.  грн. розрахунковi данt 264  724 3.764

якостi

10

дсоток виконаних листiв .3вернень. 3аяв. скарг. доручень, запитiв наформацiюу.і.х3агальнiйкiлькостi
% ро3рахункові дані 1000 100,о

20
вк ідсоток прийнятих нормативно-правових актів місько.і. ради та виконавчогоомiтетумiсько.і.радиузагаііьнiйкіпькостіпIдготовлених о/о розрахункові дані 1000 10о,0

наслIдm2g4якщо додатковi кош" не будуть передбаченi у  202О роцi та альтернативнi заходи, яких необхIдно вжи" для забезпечення виконання бюджетно.I. програми.



2) додатковi витра" на 2021-2022 роки за бюдже"ими програмами:

кодЕкономiчно...класифiкацГі.видаткiвбюджетуікодЮіасифil{ацГі.кредитуваннябюджетY12111

Найменування2

2021  рiк (прогноз)
(гDн.)2022рiк(прогноз)

індикативнiПРОГНОЗНiпоказникиз
необхiднододатI{ово+4 індикативнiпро"ознiпоказники5 необхiднододатково+6 Обгрунтування необхiдностi додаткових коштiв на 2021 i 2022 роки7

Заробiтна платаНарахуваннянаоплату працiПредметu,матерiалu,обладнаннят_эiнвентар
212о221о

5 25З ОЗ8115566894112 5 253 ОЗ81155668 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii::::::::::_
I,,,,,,,,I_94 1 1 2

2240225о Оплата послуг (крjм комунальних)ВидаткинавiдDяд 495 35764341 495 35764341

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_2271
ряоженняОплататеплопост

22722273

ачанняОплатаводопостачаннятаводовiдведенняОплаIтаегтектDоенеt]гiТ 48 760з604 48 76оз604 I

2275

роенерг''Оплатаiншuхенергоносiiв таi!!!!±!!±±і±9±м_унальнuхпослуг 29 619зо37 29 619 I
зоз7

2282280о

Окремi заходи по реалiзацI-Гдержавних(регiональнuх)програм,невiднесенiдозаходiвро3виткуIншiпоточнiвид

311о

иоаткиПрид6анняобладнання iпредметiвдовгостроковогокористуванняусього

7147 536

I

7147 536I I I_I
змiна результативних показникiв, якi хаDактеDизують виконання бюджетно.і. програми  у разi пере   бачення

№з/п1 Найменування Одинищ,

д                додаткових коштIв.джерелоiнформацГі.
2021  рiк(прогноз) вмежах

2021   рiк(прогноз),змIниазi 2022 рiк(ПРОГНОЗ), Вмежах
2022 рiк(прогноз),

вимiруз доведенихiндикативнихI1РОГНОЗНИХпоказникiв ург]ередбаченнядодатковихкоштiв
доведенихiндикативнихпрогнознихпоказникiв7

зміни у разіпередбаченнядодатковихкоштiв

2Придбанняобланання 4 5 6 8д            і предметів довгострокового ttористува"япродуктукількIстьодиницьоблнання(гіе

12
ад                р  дметIв довгострокового користування), щоплануетьсяпридбати,вт.ч...кiл'ст

од.од. кошторис
ькі    ь одиниць комп ютерного обладнання та орпехніки кошторис I

1,Ооо

ефективtіості

д      ц      ладнання (предметадовгостроковогокористування),вт.ч.:середнівиаткинапб
тис-  грн. ро3рахунковi данi

2,ооо
д               рид  ання одиницI комп ютерного обладнання таорпехнiки

тис  грн розра    нковi   а
якостi                                                                                                                                                                                                            ХУ           дн|

1,о1000
ад      ням та предметами довгостроковогокористуваннядопотребиЗабезпеченнявиконанняфнкiйiзав

% розрахункові дані
у    ц             дань, покладених на дегіартамент правового забезпечення 3апорiзькоі. місько.і. ради

затратl
I I

1     Ар

:=::F=штатниходиниць                                                                                          |             од.             |штатнийрозпис                                                            |                    27.ООО1                 24,ООО|                 27.ООО|               24,000

р        ь, 3ая8. скарr   доручень` 3апитIв наiг,формацiюкушJ34
од. данj управлiнського обліку 242о 1140 242о 1140



23
квкiількIсть пiдготовлених проектiв нормативно-правових актiв мiсько.і. ради таиконавчогокомітетумiсько.і.радилькістьприйня"х

од. дані управлiнського облiку 27о 200 270270
4

розпоряджень/наказів з осно8ноI діяльностIлькiстьпроведенихзасiдань,нарад,семiнарiв од.0 дані управлiнського облiку 27о515 24о
200240

56
к

ькість гіiдготовлених аналiтичних висновкiв, зауважень, пропозицiй.комендацiйькiстьнаданихюридичнихконсультацiй д.од.од дані управлінського облIкуданіуправлiнськогооблiкуданiуправлiнськогооблiку 51о 515600 510

600 500 50058о

7

квм ькIсть адмiнiстративних, цивiііьних. господарських та iнших сгірав,конавчихпроваджень,участьуякихберутьспецiалiстивиконавчого органусько.і.ради

од

630 58о 630

анj   пав                      б`ефек"вностi                                                                                                                                                                     д       У  Р     Л'НСЬКОГОО  Л'КУ                                                                              700                            5іо                          7oo                         5іо

1 iнкi
ів, 3вернень, заяв, скарг, доручень, запитів наформаііiюнаодноголрацjвникалькістьпiдготовленихпо.

од_ розрахункові данI 90 52 901о 52
2 викiл

р  ектів нормативно-правових актIв міськоі ради таконавчогокомгтетумIсько.і.радинаодногопрацjвникаькiстьприйня"хозпо/
од. ро3рахункоЫ даm 10 10 10

3 праL,i8ника                  Р         РЯдЖеНЬ НаКа3IВ З ОСНОВноі діяльносm  на одногокiлькiстьпiдготовлениханалiти
од. розрахунковi данi 1о 11 10 11

4 рекiл
чних висновків, зауважень. пропо3иціи,комендацiйнаодногопрацiвникаькiстьадмjнjстативни

од. ро3рахунковI дані 22 23 22 23

567,0001,оi2.0Наслiдки
вимiкiл

р             х, цивільних, господарських та Iнших справ,конавчихгIроваджень,участьуякихберутьсгіецiалjс"виконавчого органусько.I.радинаодногопрацiвникаькістьзаходiвнаодногопрацiвника

од.од.тисгрн ро3рахунковi данi 2727 23 2727 23
витра" на утримання одmс.і. штатно.і. одиницi ро3рахункові д аніо3а 23 23
якостi                                                                                                                                                                           р    р  хунковіданівiдсотоквиконанихлистiз 23З.992 180,569 I
нфвLд

в ,  вернень, 3аяв, скарг, доручень, запитів наормаціюу.I.хзагальнiйкiлькоаiсотокприйнятихномативо

% розрахунковi данI 100,0 1000 1000 1000
кому

р            н  -гіравових актів міськоі ради та виконавчогоiтетумiсько.і.радиузагальнiйкiлькостiпIдготовленихразiякооа
о/о розрахункові дані 1ооо 100о 0

I
Щ   д  д  Тl<ОВі КОШтИ Не бУдуть передбачеm                  22  роках та альтернативнi заходи, яких необхiдно вжити mя забезпечення викона"я бюдже"о.,. програми.                    `   °.О                   `°°'ОдиректордепартмеЗломиногаВ.М.

(прізвище та ініціали)

Головнийбухг      р                                                       Z~                      НосачеваН  |

(прi3вище та iнiцiали)


