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

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2022 -2024  РОКИ загальний, Форма 2022-1

1.  Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (КМДА)      06 02147629 26000000000
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)  (код Типової відомчої 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 
бюджету)

(код за ЄДРПОУ) (код бюджету)   

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету

Забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти і науки у місті Києві

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату Одиниця виміру

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(звіт) (затверджено) (проект) (прогноз) (прогноз)

1 2 3 4 5 6 7
Ціль державної політики №1

Створення умов для здобуття повної загальної середньої освіти в закладах професійної (професійно-технічної) освіти за рахунок освітньої субвенції
середньорічна кількість ставок педагогічного персоналу у  закладах професійної (професійно-технічної) освіти, які надають 
повну загальну середню освіт од. 399,300 399,300 399,300 399,300

середня заробітна плата  педагогічного персоналу у  закладах професійної (професійно-технічної) освіти на надання повної 
загальної середньої освіти ГРН. 13 240,250 14 356,410 15 730,250 16 815,640

4.Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на  2023 і 2024  роки за бюджетними програмами:
(грн.)

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 відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджету

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз) Номер цілі державної 
політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0611092  1092     0930    

Департамент освіти і науки виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА);

77 399 900 80 964 700 92 823 116 99 162 935 8456     Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими закладами 
освіти за рахунок освітньої субвенції

УСЬОГО 77 399 900 80 964 700 92 823 116 99 162 935

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на   2023 і 2024  роки за бюджетними програмами:
(грн.)

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 відповідального виконавця, 
найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджету

2020 рік (звіт) 2021 рік (затверджено) 2022 рік (проект) 2023 рік (прогноз) 2024 рік (прогноз) Номер цілі державної 
політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0611092  1092     0930    

Департамент освіти і науки виконавчого органу 
Київської міської ради (КМДА);

8456     Підготовка кадрів закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти та іншими закладами 
освіти за рахунок освітньої субвенції

УСЬОГО
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