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

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

1. Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

37
(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування місцевого 
бюджету)

37573424
(код за ЄДРПОУ)

2. Департамент фінансової та бюджетної політики Запорізької міської ради
(найменування відповідального виконавця)

371
(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування місцевого 
бюджету та номер в системі 
головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету)

37573424
(код за ЄДРПОУ)

3 Надання коштів для забезпечення гарантійних зобов'язань за
_______ 3718881-------------  -------------- §881________  _________0490________ ______позичальників, т о  отримали кредити піп місцеві гарантії_________________ __________ 08562000000

(код Програмної (код Типової (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)
класифікації видатків та програмної класифікації видатків видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого класифікації видатків та кредитування

бюджету) та кредитування бюджету)

4.Мета та завдання бюджетної програми на 2022 -2024 роки
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації

Забезпечення виконання Запорізькою міською радою гарантійних зобов’язань за кредитом КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя", залученим для реалізації проекту " Будівництво пасажирського 
терміналу та обслуговуючих споруд КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя" на вул. Блакитна,4 у  Шевченківському районі м.Запоріжжя" та за запозиченням, залученим комунальним підприємством 
міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" для реалізації інвестиційного проекту "Оновлення рухомого складу Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту 
"Запоріжелектротранс " "

2) завдання бюджетної програми
Своєчасне та в повному обсязі виконання гарантійних зобов’язань за кредитом КП "Міжнародний аеропорт "Запоріжжя", залученим для реалізації проекту" Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих 
спо р уд  КП "Міжнаоолний аеропорт "Запооіжжя" на в у л . Блакитна.4 у Шевченківському оайоні м.Запоріжжя"
Своєчасне та вловному обсязі виконання гарантійних зобов'язань за запозиченням, залученим комунальним підприємством міського електротранспорту "Запоріжелектротранс" для реалізації інвестиційного проекту 
"Оновлення рухомого складу Запорізького комунального підприємства міського електротранспорту "Запоріжелектротранс""

3) підстави реалізації бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення міської ради від 26.09.2018 №25 "Про надання місцевої гарантії'" (зі змінами), рішення 
міської ради від 23.12.2020 №28" Про надання місцевої гарантії у  2020 році".

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2020 -2022 рохах:

Код Найменування

2020 зік (звіт) 2021 DiK (затвеоджено) 20 2 2  Di (проект)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  тому числі 
бюджет  

розвитку
разом (3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  т ому числі 
бю джет  

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
Нпоходження і? загального фонду бюджету X X X X X X
Власні надходження бюджетних установ 
(розписати іавида.чи надходжень)

X X X

Інш і надходження спеціального фонду 
іРОіписати ж вида.ни надходжень)

X X 52 856 765 52 856 765 52 856 765 X 13 729 350 13 729 350 13 729 350

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

52 856 765 52 856 765 52 856 765 13 729 350 13 729 350 13 729 350

УСЬОГО 52 856 765 52 856 765 52 856 765 і 13 729 350 13 729 350 13 729 350

Аркуш і з 5



2! надходження для виконання бюджетної програми у 2023 -2024 роках:

Код Найменування

2023 DiK (ПРОГНОЗ) 2024 DiK (пюогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  тому числі 
бюджет 

розвитку
разом (3+4) загальний

фонд
спеціальний

фонд

у  тому числі 
бюджет 

розвитку
разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Надходження із загального фонду бюджету X X X X
Власні надходження бюджетних установ 
(розписати ш «ида.ни надходжень,і

X X

Інш і надходження спеціального фонду 
(розписати ш видани надходжень)

X 157 066 573 157 066 573 157 066 573 X 13 934 740 13 934 740 13 934 740

602400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 157 066 573 157 066 573 157 066 573 13 934 740 13 934 740 13 934 740

УСЬОГО 157 066 573 157 066 573 157 066 573 13 934 740 13 934 740 13 934 740

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

Код
Економічної
класифікації

видатків
бюджету

Найменування

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

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  том у 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
УСЬОГО

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

Код
Класифікації
кредитування

бюджету

Найменування

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 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

4112 Надання кредитів підприємствам, установам, 
організаціям..,......... 52 856 765 52 856 765 52 856 765 13 729 350 13 729 350 13 729 350

УСЬОГО 52 856 765 52 856 765 52 856 765 13 729 350 13 729 350 13 729 350

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2023 - 2024 роках:

Код
Економічної
класифікації

видатків
бюджету

Найменування

2023 рік (прогноз) 2024 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

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

Код
Класифікації
кредитування

бюджету

Найменування

2023 рік (прогноз) 2024 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

4112 Надання кредитів підприємствам, установам, 
організаціям

157 066 573 157 066 573 157 066 573 13S34 740 13 934 740 13 934 740

УСЬОГО 157 066 573 157 066 573 157 066 573 13 934 740 13 934 740 13 934 740

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 -2022 роках:

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект)
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№ з/п Напрями використання бюджетних коштів загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  том у числі 
бюджет разом (3+4) загальний

фонд
спеціальний

фонд
у то м у  числі 

бюджет разом (7+8) загальний
фонд

спеціальний
фонд

у том у числі 
бюджет разом (11+12)

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

1
Сплата платежів, пов’язаних з виконанням гарантійних 
зобов'язань у разі невиконання КГІ « Міжнародний 
аеоопоот Запооіжжя» своїх бопгових зобов'язань

50 158 433 50 158 433 11 742 581 11 742 581 11 742 581

2
Сплата платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних 
зобов'язань у разі невиконання КП «Запоріжелектротанс" 
своїх боогових зобов’язань

2 698 332 2 698 332 1 986 769 1 986 769 1 986 769

УСЬОГО 52 856 765 52 856 765 13 729 350 13 729 350 13 729 350

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів V 2023 -2024 роках:

Ne з/п Напрями використання бюджетних коштів
2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у  то м у  числі 
бюджет разом (3+4)

загальний
фонд

спеціальний
фонд

у то м у  числі 
бюджет разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Сплата платежів, пов'язаних з виконанням гарантійних 
зобов’язань у разі невиконання КП « Міжнародний 147 834 968 147 834 968 147 834 968

2
Сплата платежів, пов’язаних з виконанням гарантійних 
зобов'язань у разі невиконання КП «Запоріжелектротанс" 9 231 605 9 231 605 9 231 605 13 934 740 13 934 740 13 934 740

УСЬОГО 157 066 573 157 066 573 157 066 573 13 934 740 13 934 740 13 934 740

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

N8 з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

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

загальний фонд спеціальний разом (5+6) загальний фонд спеціальний разом (8+9) загальний фонд спеціальний разом (11+12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Завдання 1 Сплата платежів, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань у разі невиконання КП « Міжнародний аеропорт Запоріжжя» своїх боргових зобов’язань

затрат
1 Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань | тисгрн | кошторис І І І І І 50 158.433| 50 158.433| | 11 742.5811 11 742,581

продукту

1 Кількість договорів, за якими виконуються гарантійні 
зобов’язання од договір 1 1 1 1 1 1

якості
1 Відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов’язань | відс. | розрахункові дані | | 100| 100| | 100| 100| | 100| 100

Завдання 2 Сплата платежів, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань у разі невиконання КП «Запоріжелектротанс" своїх боргових зобов’язань
затрат

1 Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань | тис.грн. | кошторис | | | | І 2 698,332| 2 698,332| | 1 986,769| 1 986,769
продукту

1 Кількість договорів, за якими виконуються гарантійні 
зобов'язання ОД договір 1 1 1 1

якості
1 Відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов’язань | відс. | розрахункові дані І І І І | 100| 100| | 100| 100

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

№ з/ п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний разом (5+6) загальний фонд спеціальний разом (8+9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Завдання 1 Сплата платежів, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань у разі невиконання КП « Міжнародний аеропорт Запоріжжя» своїх боргових зобов’язань

затрат
1 Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов’язань |тис грн |кошторис | | 147 834,9681 147 834,968|

продукту

1 Кількість договорів, за якими виконуються гарантійні 
зобов'язання од договір 1 1

якості
1 Відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов язань (відс | розрахункові дані | 100| і6Ь|

Завдання 2 Сплата платежів, пов’язаних з виконанням гарантійних зобов’язань у разі невиконання КП «Запоріжелектротанс" своїх боргових зобов’язань
затрат

1 Обсяг коштів на виконання гарантійних зобов'язань |тисгрн ікошторис | | 9 231,605| 9 231,605| | 13 934.74| 13 934,74
продукту

1 Кількість договорів, за якими виконуються гарантійні 
зобов'язання од договір 1 1 1 1
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якості
1 Відсоток вчасно виконаних гарантійних зобов'язань |відс | розрахункові дані І ю о[ 100| І 1°0| 100

9. Структура видатків на оплату праці:

Напрями використання бюджетних коштів

2020 рік (звіт) 2021 рік 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)

загальний фонд спеціальний
фонд загальний фонд

фактична 
наявність на

спеціальний
фонд загальний фонд спеціальний

фонд загальний фонд спеціальний
фонд

спеціальний
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
‘УСЬОГО
в т ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, 
що враховані також V спеціальному Фонді

X X X X X X

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N2 з/п Категорії працівників
2020 й к (звіт) 2021 Ы (план) 2022 рік 2023 рік 2024 рік

загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціальний
фондзатверджено фактично затверджено фактично

зайняті
затверджено фактично затверджено фактично

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Усього штатних одиниць
з них штатні одиниці за загальним фондом, 
щовраховані також у спеціальному фонді

X X X X X X X

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

№ з/п Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Коли та яким документом 
затверджена

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

(Ьонл
разом (4+5) загальний спеціальний разом (7+8) загальний

(Ьонл
спеціальний разом (10+11)

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

Ь .. усього
2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2023 - 2024 роках:

№ з/п Найменування місцевої/ 
регіональної програми

Коли та яким документом 
затверджена

2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз)
загальний спеціальний разом (4+5) загальний спеціальний разом (7+8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
УСЬОГО

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2020 - 2024 роках:

Найменування об'єкта відповідно до проектно- 
кошторисної документації

Строк 
реал і за ці 
ї  об'єкту 

(рік 
початку і 
заверше 

ння)

Загальна
вартість
об'єкту

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 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 2020 році, очікувані результати у 2021 році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2022 - 2024 роки.

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

_________ ____________________________________________ _______________ ____________ _______________ _________________________________ ______________________________ (грн)
Код

Економічної Кредиторська Кредиторська Погашено кредиторську
класифікації

видатків Затверджено з Касові
видатки/

заборгованість 
на початок

заборгованість 
на кінець

Зміна
кредиторської

заборгованість за рахунок коштів
Бюджетні

Аркуш 4 з 5



бюджету і код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

найменування урахуванням
змін

надання
кредитів

минулого
бюджетного

періоду

минулого
бюджетного

періоду

заборгованості
(6-5) загального

фонду
спеціального

фонду

зобов’язання (4+6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
УСЬОГО

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2021 - 2022 роках:
__________ __ ________________________ _______________________________________________________________ _____________________________________________________(ШИІ

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування

2021 рік 2022 рік

затверджені
призначення

кредиторська 
заборгованість 

на початок 
поточного 

бюджетного 
періоду

планується погасити 
кредиторську заборгованість за 

рахунок коштів очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань (3-5)

граничний обсяг

можлива 
кредиторська 

заборгованість 
на початок 
планового 

бюджетного 
періоду (4-5-6)

планується погасити 
кредиторську заборгованість за 

рахунок коштів очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань (8-9)загального

фонду
спеціального

фонду
загального

фонду
спеціального

фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
УСЬОГО

3) дебіторська заборгованість у 2020 - 2021 роках:
(ГРН)

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування
Затверджено з 
урахуванням 

змін

Касові видатки/ 
надання 
кредитів

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01. 2020

Дебіторська 
заборгованість 
на 01.01. 2021

Очікувана 
дебіторська 

заборгованість 
на 01.01. 2022

Вжиті заходи щодо погашення заборгованості

1 2 3 4 5 6 7 9 10
УСЬОГО

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

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2022 рік та на 2023 - 2024 роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів 
спеціального фонду бюджету у 2020 році, та очікувані результати у 2021 році.

Для забезпечення виконання гарантійних зобов’язань для реалізації проекту «Будівництво пасажирського терміналу та обслуговуючих споруд КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» на вул. Блакитна, 4 у 
Шевченківському районі м.Запоріжжя» та для реалізації інвестиційного підпроекту "Оновлення рухомого складу Запоізького комунального підприємства міського електротранспорту "Запоріжжяелектротранс" в 
бюджеті Запорізької міської територіальної громади щорічно мають резервуватися кошти в сумі не менше 50% від очікуваних платежів за кредитним договором та за запозиченням на випадок неспроможності 
підприємств виконати свої боргові зобов’язання. Станом 01.12.2021 КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» повністю виконуює свої боргові зобов’язання. ЗКП міського електротрнспорту "Запоріжжяелектротранс" 
станом на 01.12.2021 кредитні кошти не отримував.

Директор департаменту фінансової та 
бюджетної політики Запорізької міської ради

Начальник відділу бухгалтерського обліку та 
звітності - головний бухгалтер

Ольга ВАГІС

(прізвище та ініціали)

Марина КНИШ

(прізвище та ініціали)

Аркуш 5 3 5


