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БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -  2024 РОКИ додатковий ( Форма 2022-3 )

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
06 36299692

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради
061 36299692

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету та номер в системі головного 

розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0615062 5062 0810 Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють 
фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні 23576000000

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

бюджету) бюджету) кредитування бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2022 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування
2020 рік 

(звіт)
2021 рік 

(затверджено)

2022 рік (проект)

Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2022 рік
граничний обсяг необхідно

додатково+

1 2 3 4 5 6 7

2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 0 9 276 906 8 312 888 1 100 000

Для забезпечення покращення житлово-побутових умов міських 
спортсменів-переможців та призерів 
Олімпійських, Параолімпійських.Дефлімпійських ігор

2730 Інші виплати населенню 5 038 887 8 307 536 10 160 075 0

УСЬОГО 5 038 887 17 584 442 18 472 963 1 100 000

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

№
з/п

Найменування Одиниця виміру Джерело інформації 2022 рік(проект) в межах 
доведених граничних обсягів

2022 рік(проект) зміни у разі виділення 
додаткових коштів

1 2 3 4 5 6
Затрат

Обсяг фінансування за програмою фН. кошторис 9667800,00 0,00
Продукту

Стипендіальний фонд для слортсменів-інвалідів грн. розрахунок 471600,00 0,00

Стипендіальний фонд для спортменів та тренерів грн. розрахунок 5895000,00 0,00

Стипендіальний фонд для провідних спортсменів командних ігрових видів спорту грн. розрахунок 943200,00 0,00

Стипендіальний фонд для спортсменів до 23 років фН. розрахунок 2358000,00 0,00

І



1 3 4 5 6

Кількість кандидатів на здобуття стипендії осіб протокол 80,00 0,00

Кількість стипендіатів серед спортсменів-інвалідів осіб звітність установ 5,00 0,00

Кількість стипендіатів серед спортсменів та тренерів осіб звітність установ 30,00 0,00

Кількість стипендіатів серед спортсменів командних ігрових видів спорту осіб звітність установ 10,00 0,00

Кількість стипендіатів серед спортсменів до 23 років осіб звітність установ 25,00 0,00
Ефективності

Середній розмір стипендії спортсмена-інваліда грн. розрахунок 7860,00 0,00

Середній розмір стипендії спортсмена та тренера фН. розрахунок 16375,00 0,00

Середній розмір стипендії спортсмена до 23 років фН. розрахунок 7860,00 0,00

Середній розмір стипендії спортсмена командних ігрових видів спорту фН. розрахунок 7860,00 0,00
Якості

Рівень забезпечення бюджетними коштами виплат стипендій одержувачам Відс. розрахунок 100,00 0,00

Питома вага спортсменів.що отримали стипендію від загальної кількості кандидатів 
на її здобуття відс. розрахунок 87,50 0,00

Затрат

Обсяги витрат на проведення НТЗ, участі команд з ігрових видів спорту в змаганнях 
різних рівнів фН. кошторис 8312887,00 0,00

Кількість штатних команд КП МСІСДніпро" з ігрових видів спорту О Д . звіт, установ 6,00 0,00

Планова кількість спортивних заходів в яких беруть участь штатні команди од. кал. план 72,00 0,00
Планова кількість навчально-тренувальних зборів з підготовки до регіональних 
змагань О Д . кал. план 18,00 0,00

Продукту

Середня кількість учасників.які беруть участь в спортивних змаганнях різних рівнів та 
НТЗ осіб розрахунок 1800,00 0,00

Ефективності

Середні витрати на проведення одного спортивного заходу з ігорових видів спорту в 
змаганнях різних рівнів фН. розрахунок 115456,76 0,00

Середні витрати на проведення одного НТЗ грн. розрахунок 461827,05 0,00
Середні витрати на одного учасника спортивних заходів комунального підприємства 
фізкультурно-спортивного спрямування з ігрових видів спорту в змаганнях різних 
рівнів та проведення НТЗ

фН. розрахунок 4618,27 0,00

Планова кількість перемог у яких команда прийме участь О Д . розрахунок 27,00 0,00

Якості

Підвищення рівня спортивних змагань за участю команд з ігрових видів спорту 
комунального підприємства фізкультурно-спортивного спрямування відс. турнірні таблиці 100,00 0,00

Плановий відсоток перемог до загальної кількості змагань у яких команда прийме 
участь відс. розрахунок 100,00 0,00

Затрат

Обсяг фінансування за програмою фН. кошторис 492275,00 0,00
Продукту

Стипендіальни фонд для кращих спортсменів та тренерів міста Черкаси з 
єдиноборств грн. розрахунок 492275,00 0,00

Кількість стипендіатів осіб протокол 6,00 0,00



1
л

2 3 4 5 6

Ефективності

Середній розмір стипендії грн. розрахунок 6837,15 0,00

Якості

Рівень забезпеченності бюджетними коштами виплат стипенлій Відс. розрахунок 100,00 0,00

Затрат

Обсяг фінансування за програмою грн. кошторис 0,00 1100000,00

Продукту

Кількість отримувачів одноразової допомоги для покращення житлово-побутових 
умов спортсменам-переможцям та призерам (1,11,111
місце)Олімпійських,Параолімпійських та Дефлімпійських ігор відповідно до Порядку

осіб рішення 0,00 3,00

Ефективності

Середній розмір одноразової допомоги для покращення житлово- побутових умов 
спортсменам міста грн. розрахунок 0,00 960000,00

Якості

Рівень забезпеченості спортсменів міста одноразовою допомогою для покращення 
житлово- побутових умов до загальної кількості отримувачів ВІДС. розрахунок 0,00 100,00

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Незабезпечення заохочення та стимулювання спортсменів та тренерів міста Черкаси, як наслідок призведе до від'ємних результатів на національних, міжнародних змаганнях, змаганнях з єдиноборств. 
Незабезпеченість фаінансової підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій з Олімпійських видів спорту) у місті Черкаси призведе відповідно до припинення 
їхньої діяльності.

2) додаткові витрати на 2023-2024 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування

2023рік (прогноз) 2024рік (п р о гн о з)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2023-2024 рокиіндикативні прогнозні 
показники

необхідно
додатково+

індикативні прогнозні 
показники

необхідно
додатково+

1 2 3 4 5 6 7

2610
Субсидії та поточні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям) 9 000 188 1 158 300 9 565 978 1 216 215

Для забезпечення покращення житлово-побутових умов міських 
спортсменів-переможців та призерів 
Олімпійських,Параолімпійських,Дефлімпійських ігор

2730 Інші виплати населенню 11 110 142 0 11 857 824 0

УСЬОГО 20 110 330 1 158 300 21 423 802 1 216 215

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:

№
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело інформації
2023 рік(прогноз) в межах 
доведених індикативних 
прогнозних показників

2023 рік(прогноз) зміни у разі 
передбачення додаткових 

коштів

2024 рік(прогноз) в межах 
доведених індикативних 
прогнозних показників

2024 рік(прогноз) зміни у разі 
передбачення додаткових коштів

1 2 3 4 5 6 7 8



г __ __________ _________«
1 2 3 4 5 6 | 7 8

15 Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій міської ради т а  міського голови провідним спортсменам т а  тренерам м. Черкаси

Затрат

Обсяг фінансування за програмою грн. кошторис 10 591 776,00 0,00 11 313 540,00 0,00
Продукту

Стипендіальний фонд для спортсменів- 
інвалідів

грн. розрахунок 516 672,00 0,00 551 880,00 0,00

Стипендіальний фонд для спортменів та 
тренерів

грн. розрахунок 6 458 400,00 0,00 6 898 500,00 0,00

Стипендіальний фонд для провідних 
спортсменів командних ігрових видів спорту

грн. розрахунок 1 033 344,00 0,00 113 760,00 0,00

Стипендіальний фонд для спортсменів до 23 
років

грн. розрахунок 2 583 360,00 0,00 2 759 400,00 0,00

Кількість кандидатів на здобуття стипендії осіб протокол 80,00 0,00 80,00 0,00
Кількість стипендіатів серед спортсменів- 
інвалідів

осіб звітність установ 5,00 0,00 5,00 0,00

Кількість стипендіатів серед спортсменів та 
тренерів

осіб звітність установ 30,00 0,00 30,00 0,00

Кількість стипендіатів серед спортсменів 
командних ігрових видів спорту

осіб звітність установ 10,00 0,00 10,00 0,00

Кількість стипендіатів серед спортсменів до 
23 років

осіб звітність установ 25,00 0,00 25,00 0,00

Ефективності

Середній розмір стипендії спортсмена- 
інваліда

грн. розрахунок 8 611,20 0,00 9 198,00 0,00

Середній розмір стипендії спортсмена та 
тренера

грн. розрахунок 17 940,00 0,00 19 162,50 0,00

Середній розмір стипендії спортсмена до 23 
років

грн. розрахунок 8 611,20 0,00 9 198,00 0,00

Середній розмір стипендії спортсмена 
командних ігрових видів спорту

грн. розрахунок 8 611,20 0,00 9 198,00 0,00

Якості

Рівень забезпечення бюджетними коштами 
виплат стипендій одержувачам ВІДС. розрахунок 100,00 0,00 100,00 0,00

Питома вага спортсменів,що отримали 
стипендію від загальної кількості кандидатів 
на її здобуття

відс. розрахунок 87,50 0,00 87,50 0,00

17 Фінансова підтримка ш татних команд КП МСК"Дніпро" з ігрових видів спорту,а саме: з футболу,футзалу,волейболу,хокею на траві т а  ін. для проведення НТЗ, участі команд в змаганнях з різних рівнів

Затрат

Обсяги витрат на проведення НТЗ, участі 
команд з ігрових видів спорту в змаганнях 
різних рівнів

грн. кошторис 9 000 188,00 0,00 9 565 978,00 0,00

Кількість штатних команд КП МСК"Дніпро" з 
ігрових видів спорту ОД. звіт, установ 6,00 0,00 6,00 0,00

Планова кількість спортивних заходів в яких 
беруть участь штатні команди

ОД. кал.план 72,00 0,00 72,00 0,00

Планова кількість навчально-тренувальних 
зборів з підготовки до регіональних ОД. кал.план 18,00 0,00 18,00 0,00



/ ________________ ___________ (
1 2 3 4 5 6 1 7 8

змагань
Продукту

Середня кількість учасників,які беруть участь 
в спортивних змаганнях різних рівнів та НТЗ

осіб розрахунок 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00

Ефективності

Середні витрати на проведення одного 
спортивного заходу з ігорових видів спорту в 
змаганнях різних рівнів

грн. розрахунок 125 002,61 0,00 132 860,80 0,00

Середні витрати на проведення одного НТЗ грн. розрахунок 500 010,44 0,00 521 443,22 0,00

Середні витрати на одного учасника 
спортивних заходів комунального 
підприємства фізкультурно-спортивного 
спрямування з ігрових видів спорту в 
змаганнях різних рівнів та проведення НТЗ

грн. розрахунок 5 000,10 0,00 5 314,43 0,00

Планова кількість перемог у яких команда 
прийме участь О Д . розрахунок 27,00 0,00 27,00 0,00

Якості

Підвищення рівня спортивних змагань за 
участю команд з ігрових видів спорту 
комунального підприємства фізкультурно- 
спортивного спрямування

відс. турнірні таблиці 100,00 0,00 100,00 0,00

Плановий відсоток перемог до загальної 
кількості змагань у яких команда прийме 
участь

В ІД С . розрахунок 100,00 0,00 100,00 0,00

18 Забезпечення щомісячної виплати призначених стипендій провідним спортсменам т а  тренерам м. Черкаси з единоборств

Затрат

Обсяг фінансування за програмою грн. кошторис 518 366,00 0,00 544 284,00 0,00
Продукту

Стипендіальни фонд для кращих спортсменів 
та тренерів міста Черкаси з єдиноборств

грн. розрахунок 518 366,00 0,00 544 284,00 0,00

Кількість стипендіатів осіб протокол 6,00 0,00 6,00 0,00

Ефективності

Середній розмір стипендії грн. розрахунок 7 199,53 0,00 7 559,50 0,00

Якості

Рівень забезпеченності бюджетними коштами 
виплат стипенлій Відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00 0,00

19 Одноразова грошова винагорода переможцям на покращення житлово-побутових умов

Затрат

Обсяг фінансування за програмою грн. кошторис 0,00 1 158 300,00 0,00 1 216 215,00
Продукту

Кількість отримувачів одноразової допомоги 
для покращення житлово-побутових умов 
спортсменам-переможцям

осіб рішення 0,00 3,00 0,00 3,00



1 2 3 4 5 6 7 8

та призерам (1,11,1Н
місце)Олімпійських,Параолімпійськихта 
Дефлімпійських ігор відповідно до Порядку
Ефективності

Середній розмір одноразової допомоги для 
покращення житлово- побутових умов 
спортсменам міста

грн. розрахунок 0,00 960 000,00 0,00 960 000,00

Якості

Рівень забезпеченості спортсменів міста 
одноразовою допомогою для покращення 
житлово- побутових умов до загальної 
кількості отримувачів

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

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2023 - 2024 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Незабезпечення заохочення та стимулювання спортсменів та тренерів міста Черкаси, як наслідок призведе до від'ємних результатів на національних, міжнародних змаганнях, змаганнях з єдиноборств. 
Незабезпеченість фаінансової підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федбшаЙгз Олімпійськю^видовспорту) у місті Черкаси призведе відповідно до припинення 
їхньої діяльності.

В.о.директора департаменту 

Заступник головного бухгалтера

Богдан БЄЛОВ
(прізвище та ініціали)

Олена ШАПОВАЛОВА
(прізвище та ініціали)


