
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020 -  2022 РОКИ додатковий ( Форма 2020-3 )

1. Відділ освіти, молоді і спорту Тальнівської міської ради 06 41326277
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. Відділ освіти, молоді і спорту 061 41326277
(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації видатків та (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету та номер в системі 
головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0611162 1162 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 23504000000
(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 2020 (плановий) рік за бюджетними програмами:

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування 2018 рік 
(звіт)

V

2019 рік 
(затверджено)

2020 рік (проект)

Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2020 рік
граничний обсяг необхідно 

додатко во+

1 2 3 4 5 6 7

2210 П редм ети, м атер іали , облад нання  та інвентар 372 281 443 943 560 809 0

2230 П родукти харчування 23 342 69 200 70 000 0

2240 О плата  посл уг (кр ім  ком унальних) 5 777 30 380 65 000 0

2282
О крем і заходи  по р е а л іза ц ії д ерж авни х  
(регіональних) програм , не в ід несен і д о  заход ів 
розвитку

20 000 21 480 21 000 0

2730 Інш і виплати населенню 89 488 102 123 108 250 0

У С Ь О ГО 510 888 667 126 825 059 0

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

№
з/п Найменування Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік(проект) в межах 

доведених граничних обсягів
2020 рік(проект) зміни у разі 
виділення додаткових коштів

1 2 3 4 5 6
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Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2021-2022 роки за бюджетними програмами:

Код Економічної 
класифікації 

видатків бюджету / 
код Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування

2021 рік (прогноз) 2022рік (прогноз)

Обгрунтування необхідності додаткових коштів на 2021-2022 рокиіндикативні прогнозні 
показники

необхідно 
додатко во+

індикативні прогнозні 
показники

необхідно
додатково+

1 2 3 4 5 6 7

У С Ь О Г О

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021 - 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної 
програми

Начальник відділу 

Головний бухгалтер


